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CAMPANHA SALARIAL 2013-2014

Ao invés de ficar
reclamando, participe!
Assembleia para avaliação da contraproposta da Aperam nesta quinta, 21
A Aperam
apresentou nova
contraproposta.
Reajuste pelo
INPC e abono de
R$600,00.

A

chiadeira foi geral.
Pensando bem, o que
mais temos ouvido
dos trabalhadores são
reclamações.
Reclamam que os restaurantes ficam fechados e
os abertos estão distantes
das áreas. As horas extras
são pagas sem as vantagens a que temos direitos
nas horas normais ou as

que temos que compensar
o prejuízo é maior ainda. O
salário R$5,30 a hora, sem
comentários. O retorno de
férias é desigual. O plano de saúde só serve se
estamos com saúde mesmo, pois se ficamos doente
é uma dificuldade só.
Ninguém aguenta mais a
escravidão da jornada fixa.
E a ladainha continua.
A campanha salarial é o
momento que temos para
melhorar tudo isto. Mas
nesta hora o que vemos
são as assembleias sem a
necessária presença para
exigirmos as mudanças necessárias. Será que alguém
imagina que vai sensibilizar a Aperam com as suas

lamúrias? Lugar de chorar
é na cama, que é quente,
já diz o velho ditado.
Para conquistar temos
que mobilizar. Deixar de
comodismo e desânimo.
Encher a casa dos
trabalhadores
Podemos ficar lamentando ou participar da
assembleia que irá acontecer nesta quinta-feira,
onde juntos vamos analisar
e decidir se aprovamos ou
rejeitamos a proposta da
Aperam.
Se sua escolha for de
não participar, pelo menos
deixe de reclamar, pois
provavelmente você ganha
mais do que merece.

Foi a melhor
assembleia
dos últimos
tempos
Se reclamamos dos
ausentes, temos que
aplaudir os que não se
cansam.
Os mais de 200 companheiros, que mesmo
sem proposta a ser
analisada às vésperas de
um fim de semana prolongado por um feriado,
que compareceram a
assembleia da quintafeira, 14, nos enchem
de orgulho de representá-los Brasil afora.
Podemos até não
sermos o quanto seria o
ideal, mas a determinação mostrada pela presença nos faz reafirmar
que vale a pena lutar e
que a vitória virá mais
cedo ou mais tarde.

TRABALHADOR
É nesta quinta-feira, dia 21

às 7h30, 13h, 15h30 e 18h

COMO ANDAM AS NEGOCIAÇÕES
LM ENGENHARIA
VAMSERVICE
Só teve uma reunião até agora. A empresa garantiu a
database até que um novo acordo seja assinado, ficou de
agendar nova reunião e até agora nada. Porém, pelo que
ficamos sabendo, o pagamento de novembro será feito
com o reajuste do INPC do período (5,58%).
Cadê a nova reunião como foi acordado que aconteceria?

HARSCO/LOMAE/CRC ENGENHARIA

Estas empresas ficaram mudas. Até o momento não
agendaram nenhuma reunião. O que estão esperando?
Será preciso entrarmos com Dissídio para as negociações
começarem?

SANKYU/PLR-2013

Também a Sankyu não agendou nova reunião para continuar as negociações da PLR. Tão esperando o quê? Temos
mais greves no Brasil por causa da PLR do que outros
motivos.

Vamservice faz proposta.
Assembleia nesta sexta-feira, 22
Voltamos a nos reunir com a Vamservice na quartafeira, 20. A Empresa apresentou sua proposta para
renovação do Acordo Coletivo.
Reajuste pelo INPC e fim da folga extra. Além de não
ter ganho real quer ainda acabar com a folga.
E os trabalhadores vão aceitar?

Assembleia nesta sexta-feira,
às 7h30, 13h30, 15h30 e
18h.

Sindimiva

Trabalhadores rejeitam proposta vergonhosa do
sindicato patronal

A diferença entre Justiça e Vingança
podemos afirmar que a justiça é regida por uma ética
fundamental, que regula a
vida humana em sociedade,
visando um bem comum,
mesmo quando ela se manifesta na forma de punição.
Já a vingança, não pode
ser comparada a um valor, e
sim, a um desejo de retaliação, que visa uma satisfação
individual. Essa discussão
sobre a vingança advém
de muito tempo antes da
civilização, onde registros
históricos comprovam que

Expediente

Não podemos confundir a
justiça com a vingança, pois
a justiça possui um valor
universal, estando ao lado
de outros valores tais como:
a liberdade, solidariedade,
dignidade, valores inseridos
no homem e na sociedade
em que vivemos. Ela é regida
por normas, tendo rituais,
protocolos, fundamentos
vinculados a direitos, construídos à partir de costumes.
Quando acionada, ela se
defronta com o princípio do
contraditório, da legalidade,
a fragmentariedade, da humanidade, da culpabilidade,
dentre outros, que abrangem direitos individuais e
coletivos que supostamente
foram violados. Dessa forma,

somente após o perdão, a
humanidade conseguiu prosperar. Ela possui objetivos
essencialmente destrutivos,
que se remetem ao senso primitivo do que seja justo. A
vingança não busca acordos
ou reconciliações, ela busca
o mal, o sofrimento, fazendo
com que aquele que o gerou,
experimente um dano maior
do que causou, tendo como
base “olho por olho, dente
por dente”, esgotando-se
facilmente e nunca sendo
totalmente saciada. Sendo

assim, o indivíduo vingativo sente apenas um prazer
momentâneo, que é tomado
rapidamente por um vazio
existencial, acompanhado
na maioria das vezes por
um sentimento de culpa e
remorso.

http://justicaevinganca.
blogspot.com.br/2010/03/
diferenca-entre-justica-evinganca.html
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SEJA CONSCIENTE! NÃO JOGUE ESTE INFORMATIVO EM VIA PÚBLICA

Passamos a quarta-feira nas portas das empresas que
negociam via o Sindimiva.
Os trabalhadores foram convocados a decidirem se aceitavam ou rejeitavam a proposta de reajuste de 4,5% feita
pelos patrões. Deu o esperado. Rejeição quase por unanimidade, 99% dos votantes disseran NÃO.
Voltaremos a nos reunir com o Sindimiva nesta quinta-feira, onde esperamos que as negociações iniciem para valer.

