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Sem Censura Federação Estadual dos 
Metalúrgicos de MG

APERAM - CAMPANHA SALARIAL 2014/2015

Aperam faz outra proposta
Assembleia terça-feira, 13

Depois de três reuni-
ões e muito debate 
a Aperam apresentou 

uma nova proposta que 
será levada a apreciação 
dos trabalhadores em 
assembleia a ser realizada 
na próxima terça-feira, dia 
13 nos horários de sempre 
7h30, 13h, 15h30 e 18h.

Fazemos questão de 
ressaltar junto aos com-
panheiros que papel da 
direção do sindicato é 
de negociar. Deliberar e 
decidir é responsabilida-
de dos trabalhadores em 
assembleia.

Tem QUe ser De
casa cheia

Em qualquer sindicato 
é essencial ter uma dire-
ção que goze da confiança 
do trabalhador. Mas a 
força de uma categoria 
vem da capacidade da sua 
mobilização.

A direção do Meta-
sita pode até apontar 
os caminhos, mas quem 
constrói os caminhos são 
os trabalhadores. Por isso, 
a assembleia tem que 
ser de casa cheia. É uma 
demonstração de unidade e 
de força.

Convocação
Convocamos todos os compa-
nheiros (as) que trabalham na 
Aperam sócios (as)do METASI-
TA e não sócios (as), mas, cuja 
parcela do imposto sindical des-
tinada ao sindicato tenha sido 
direcionada à Entidade, para 
assembleia na próxima terça-
feira, dia 13, para analisarem 
e deliberarem sobre a proposta 
apresentada pela Aperam para 
renovação do Acordo Coletivo de 
Trabalho 2014/2015.

ASSEMBLEIA
7h30, 13h, 
15h30 e 18h
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APERAM - COM A PALAVRA
O TRABALHADOR
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EXPEDIENTE

Sankyu
Trabalhadores estão indignados

“Venho por meio desta, 
expressar minha insatisfação 
em trabalhar na laminação 
a frio de Inox PLIL, com 
empenho sempre da equipe 
em fazer o melhor, e tendo 
que conviver com um super-
visor substituto ignorante, 
arrogante, prepotente e sem 
ética moral para chamar 
atenção de funcionário, e 
com abuso de poder, sempre 
nos ameaça com adver-
tência. Como uma pessoa 
que descumpri o horário de 
refeição se acha com direito 
de chamar atenção da gente 
sendo que ele mesmo não o 
cumpri? Desgosto de toda 
equipe, reclamação e mais 
reclamação, até quando va-
mos viver essa ditadura?”

Os trabalhadores da Sankyu 
estão revoltados com o paga-
mento da PLR. Foi descontado 
R$108,00 de todos so compa-
nheiros a título de retrabalho. 
Só que a Empresa não apresen-
tou nenhum número ao Sindi-
cato, com quem o acordo foi 
negociado que justificasse tal 
desconto. Não existe, portan-
to nossa concordância com o 
mesmo. 

cesTa básica
Também a cesta básica de 
janeiro não foi paga conforme 
acordado. O valor tem que ser 
R$170,00. 

corresponDÊncia
Já enviamos à Sankyu corres-
pondência cobrando explica-
ções sobre os atos da Empresa, 
conforme ao lado. Se for preci-
so, na próxima semana, haverá 
assembleia para que possamos 
nos mobilizar.

Timóteo, 09 de janeiro de 2015.

REF.: Pres.: 08/2015

À SANKYU S/A
Sr. Kléber Divino Muratori 

Gerente Geral

Prezado Senhor,

    

Solicitamos esclarecimento sobre a apuração do resultado da PLR 2014 e o motivo 

que levou a empresa a descontar o valor de R$ 108,00, conforme relato de traba-

lhadores ao receberem a 2ª parcela no dia 23/12/2014.

Na segunda semana de dezembro/2014, os trabalhadores foram convocados para 

uma reunião sobre os indicadores e metas da PLR 2014, quando surgiram comentá-

rios que teria desconto no valor de PLR devido o índice de retrabalho.

Em contato com o Sr. Atsushi Nomura, por telefone, fui informado que essa reunião 

se tratava de treinamento e que a empresa não tinha feito a apuração dos indicado-

res/metas de PLR 2014, o que anula o comentário do desconto no valor a ser pago 

aos trabalhadores.

Outra ocorrência é de que a empresa não efetivou o crédito do Vale Alimentação 

conforme convencionado para a partir de 1º de janeiro de 2015, o valor de R$ 

170,00 (Cento e setenta reais).

Diante do exposto, solicitamos o agendamento de reunião no dia 13/01/2015, terça-

feira, às 9 horas.

Atenciosamente,

Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Siderúrgicas, Metalúrgicas, Mecânicas, 

de Material Elétrico, Material Eletrônico, Desenhos/Projetos e de Informática de 

Timóteo, Marliéria, Jaguaraçu, Antônio Dias, São José do Goiabal, Dionísio, Pingo 

D’água, Córrego Novo e Coronel Fabriciano - METASITA

CARLOS JOSÉ DE VASCONCELOS SILVA -  Presidente


