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CAMPANHA SALARIAL 2013-2014
Assembleia na quinta-feira, dia 21

às 7h30, 13h, 15h30 e 18h

Trabalhadores da Aperam irão avaliar a
nova contraproposta da empresa

O

s trabalhadores da
Aperam associados e os não
associados, pertencentes
à categoria, terão nova
oportunidade para decidir se aceitam ou não, a
nova contraproposta que a
empresa irá apresentar na
reunião de hoje, terça-feira, dia 19.
A assembleia irá ocorrer
nos quatro horários tradicionais: 7h:30, 13h,
15h:30 e 18h.
COMPROMISSO E
COMPROMETIMENTO
Queremos destacar a

participação de todos e
todas que participaram da
última assembleia.
Fazendo um comparativo, na penúltima tivemos
quase 300 trabalhadores
para deliberarem sobre a
1ª contraproposta da Aperam. Já na última, tivemos
mais de 200.
Mesmo sabendo que não
tinha nenhuma contraproposta para ser deliberada,
demonstraram ter compromisso e comprometimento
com a melhoria de vida e
de trabalho. Sabem que
nossos diretos e conquistas
são frutos de nossa disposição de luta e da união de
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todos.
DESAFIO
É comum que os trabalhadores aumentem a
participação, a partir do
desenrolar da Campanha
Salarial.
Com a demonstração de

compromisso e comprometimento dada pelos companheiros e companheiras
que vieram na última
assembleia, foi lançado
um desafio: que cada um e
cada uma traga, pelo menos, mais dois companheiros/as para a assembleia
de quinta-feira, dia 21.

METASITA X SINDIMIVA

O

Sindimiva fez uma
proposta de 4,5% de
reajuste.
Lógico, os trabalhadores irão rejeitar.
Este ano como forma
de ampliar a participação
dos trabalhadores, cujos
patrões se fazem representar pelo Sindimiva,
estamos adotando nova
estratégia. A votação que
sempre aconteceu durante
as assembleias ocorrerá

nas portas de fábrica.
Na próxima quarta-feira, estaremos com as urnas
recebendo os votos dos
companheiros da Thermon,
Tudo Eletro, Valvifer entre
outras que prestam serviço
à Aperam na portaria 2
da empresa nos horários:
6h às 7h30 e de 14h às
15h30. Vamos dizer para o
Sindimiva que os trabalhadores não só querem, mas
EXIGEM RESPEITO!

20 DE NOVEMBRO
DIA DA CONSCIÊNCIA NEGRA
Jamais existirá igualdade entre brancos e
negros a menos que sejamos vistos como iguais
e não como povos distintos, pois éramos todos
de uma raça até que alguém resolvesse nos
separar pela cor, como se expressasse o
caráter de cada homem.

William Roger

Estive pensando sobre
algumas coisas que tem
acontecido e nada
fazemos.
A Aperam na época de instituir o turno
fixo, fez um monte de
“GRACINHAS” sobre o
assunto.
Trouxe o Dr. SONO
para dizer que era melhor pra todo mundo,
instalou SKY para termos
aquela uma hora com TV
paga, deixou um grande efetivo de médicos,
psicólogos, enfermeiros, supervisores, todos
também de turno, disse
que iria até mexer com o
comércio para funcionar
também em regime de

24 horas...
Passou o tempo...
não existe Sky, só um
médico, uma psicóloga de vez em quando,
e o comércio continua
atendendo apenas o que
é NORMAL.
O que mudou? A
vida das famílias e
do trabalhador... eles
VIVEM (se é que isto é
vida) em outro mundo,
em outra dimensão...
E o que os empregados fizeram? NADA.
É igual ao Supermercado e farmácias da
ASSOCIA. Os administradores detonaram um
patrimônio dos empregados e tiveram que
repassar para a CONSUL

para pagar as dívidas...
Naquela época todos
tinham compensações
de compras mesmo
quando as coisas ficaram ruins...
E o que os empregados fizeram? NADA.
A APERAM...
Pois é.
A Aperam está sendo
também detonada.
Timóteo mantém
outras empresas da
Europa, que não vendem, mas se mantêm
com os equipamentos
novos, enquanto aqui se
deteriora pela falta de
manutenção, pela falta
de investimento, pela
falta de respeito com os

empregados...
Se não enxergar
deste jeito, deverão
mudar de ideia quando
nos próximos meses a
empresa que já está
com um mínimo de empregados demitir mais
alguns... tudo em troca
de manter o empregado realizando cada vez
mais trabalho, ganhando cada vez menos, num
turno cada vez mais
desumano.
E ainda têm, coragem de propor um
aumento indigno, sem
abonos, sem DINHEIRO...
Afinal, a empresa
espera que você simplesmente faça NADA.
E o que você tem feito?
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