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Sem Censura

ASSEMBLEIA
Quinta-feira, 24/07às 18 horas no Metasita

Campanha Salarial na SANKYU

SÓ DEPENDE DE VOCÊ!
No último dia 

15, os traba-
lhadores da 

Sankyu decidiram pela 
reprovação da contra-
proposta apresentada 
pela empresa, visando 
o fechamento do Acor-
do Coletivo 2014/2015.
     Diante da decisão, 
realizamos duas reuni-
ões para discutir com 
os representantes da 

Sankyu.
     Portanto, convoca-
mos os trabalhadores 
para a Assembleia que 
será realizada no dia 
24/07, quinta-feira, às 
18 horas, no auditório 
do Metasita.
     O objetivo é apre-
sentar a nova contra-
proposta da empresa 
e deliberar, juntos com 
os trabalhadores, qual 

o melhor caminho 
a ser seguido para 
garantir melhores 
condições de vida e de 

trabalho para todos.
     Participe!
     Não deixe que outro 
decida por você.

PROJETEC
“O problema não é nosso”, dizem os patrões
Na audiência 

que ocorreu 
no Ministério 

Público do Trabalho, 
entre o Metasita e os 
representantes da 
Projetec, no dia 17 
deste mês, teve um 
momento que quase 
propomos fazer uma 
“vaquinha” para aju-
dar os donos da em-
presa, diante de tanto 
chororô.
     A maior justificativa 
é que a responsabi-
lidade de não pode-
rem melhorar para 
os trabalhadores é 
da Aperam que há 3 
anos não reajustam 

o contrato e, ainda 
por cima, só querem 
reajustar com 80% do 
valor a que eles têm 
direito.
     Outra justificativa 
que nos causou es-
tranheza, foi quando 
eles disseram que 

não precisa reajustar 
muito a cesta básica, 
que mais parece um 
“vale coxinha”, por-
que os trabalhadores 
não a usam. “Eles 
doam para a faxinei-
ra que eles têm em 
casa”, afirmou um 

dos donos.
     Mesmo trabalhan-
do com mão de obra 
qualificada, percebe-
mos que a empresa 
insiste em não valori-
zá-la. 
     Será que eles pen-
sam que os trabalha-
dores gostam de ser 
explorados?
     Diante da nova 
contraproposta, apre-
sentada no MPT, 
convocamos os traba-
lhadores para a As-
sembleia que ocorrerá 
no dia 24/07, quinta-
feira, às 18 horas, na 
sala de reunião da 
direção do Sindicato.     

O PROBLEMA 
NÃO É

NOSSO!!!
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Na área de 
acabamen-
to de Inox, 

estão convocando os 
trabalhadores para 
prestarem serviços no 
primeiro dia de folga, 
sob a alegação da 
falta de mão-de-obra.
     Não bastasse a 
penosidade do turno 
fixo, os companheiros 
são obrigados a abrir 
mão de uma parte da 
folga, que já não dá 
tempo suficiente para 
descansar, para enfia-
rem dentro da usina.

     Agora, apesar do 
turno ser fixo, quando 
se trata de fazer hora 
extra, o trabalhador 
é convocado para o 
horário que melhor 
interessa à empresa.

     Em condições 
normais não aceitam 
o revezamento, mas 
para as horas extras, 
ele é perfeitamente 
aceitável pela Ape-
ram.

     De quem partiu a 
ordem? Do RH ou da 
Área?
     Diante da escra-
vização da jornada, 
é inconcebível o 
assédio moral a que 
muitos trabalhadores 
estão submetidos.
     Já falamos inúme-
ras vezes para os tra-
balhadores: qualquer 
irregularidade dentro 
da fábrica, seja de or-
dem administrativa ou 
de segurança, denun-
cie que tomaremos as 
devidas providências.

QUEMMANDAAQUI
SOU EU!

Trabalhadores são convocados para fazer 
hora extra na folga

APERAM

PLR APERAM
As negociações 

continuam

Na última 
terça-feira, 
22, ocorreu 

uma reunião entre os 
representantes dos 
trabalhadores e os 
da empresa, visan-
do a continuidade 
nas negociações de 
PLR/2014.
     Foi apresentado 
para a empresa a 
inclusão de um indi-
cador que refere-se à 
qualidade.
     Os representantes 
da Aperam colocaram 
algumas metas em 
cima do referido indi-
cador. 

     O mais engraça-
do é que a empresa, 
quando é certificada e  
descobre-se alguma 
não-conformidade, há 
apenas a correção, e 
a Aperam não perde a 
certificação. 
     Já nas discussões 
de PLR a empresa 
quer que os trabalha-
dores percam quando 
se descobre alguma 
não-conformidade, in-
dependente de quem 
seja a responsabili-
dade.
     Nova reunião ficou 
marcada para quinta-
feira, 25, às 14 horas.
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CIPA APERAM 2015
Não deixe de votar

entre os dias 22 e 25

Não deixe que 
outro escolha 
quem irá te 

representar na Comis-
são Interna de Preven-
ção de Acidentes.
     As eleições co-
meçaram ontem, 22, 
e termina na próxi-
ma sexta-feira, dia 
25/07/2014. 
     Já apresentamos 
no Informativo Sem 
Censura, os candida-

tos que se identificam 
conosco.
     Para quem não viu, 
segue a relação dos 
nossos candidatos:
-Edenilson Nº 1;
-Wanderlei Nº 2;
-Condé Nº 4;
-Albes - Cotó Nº 7;
-Marquinhos Nº 10;
-Antônio Marcos Nº 11
-Ganso Nº 15;
-Geovani Nº 16;
-Rondynele Nº 17


