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APERAM - CAMPANHA SALARIAL

2016 será tão bom quanto
nossa ousadia de fazê-lo bom!

Temos o hábito de
desejar as pessoas
um bom dia, um bom
fim de semana, um
feliz ano novo, como
se fosse possível
ir numa prateleira
de supermercado
e comprar essa
condição.

É

uma mania histórica do brasileiro de
aguardar que alguém
faça por ele aquilo que só
ele pode fazer. Para o nosso dia, o fim de semana,
ou ano ser bom depende
das nossas ações. Somos

nós que temos o poder
fazê-los bom.
A mesma reflexão vale
para a campanha salarial. Queremos reposição
integral das perdas: ganho
real; fim da escravidão da
jornada fixa; retorno de
férias 100%; etc. Porém,
muitos ainda acham que
alguém vai conquistar isso
pra eles. Ou, que a empresa vai lhe conceder esses
direitos.
Impossível! Se somos
os responsáveis por fazer
de 2016 um ano maravilhoso cheio de realizações,
também somos responsáveis em fazer uma campanha salarial vitoriosa.
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APERAM

Tá na hora da Aperam
fazer uma proposta
pra valer
Ninguém, nem mesmo
a Aperam imaginou que
as duas propostas feita
por ela seria aprovada
em assembleia. Inclusive, na última assembleia
foi mudado o sistema de
votação para escrutínio
secreto, para mostrar
que não foi o voto por
aclamação que garantiu
unanimidade na rejeição
da 1ª proposta.
A Aperam sabe que
os trabalhadores não vão
aceitar reduzir o poder
de compra em 5,33%
em troca de abono
nenhum. Até porque,
se aceitarmos fazer um

acordo abaixo da inflação, mesmo 2015 sendo
um ótimo ano para a
empresa. Imagina o que
pode acontecer em outra
campanha salarial se
o ano não for tão bom
quanto 2015?
A Aperam já alcançou o que queria, que é
trazer a negociação para
2016. Agora, não justifica continuar empurrando
as negociações com a
barriga.
Tá na hora de apresentar uma proposta que
mereça ser levada a sério
pelos trabalhadores.

Para que isso ocorra temos uma certeza:
JUNTOS SOMOS + FORTES!

CAMPANHA
SALARIAL

APERAM

Assembleia 22/12.
Bom demais!
bleia na sede do METASITA
para analisar e deliberar
sobre uma proposta que
todos sabiam que seria
rejeitada.
Fizemos a votação por
escrutínio secreto. Feita a apuração dos votos

registrou-se apenas um
voto a favor da proposta
da Aperam.
Que beleza!
Estamos no caminho
certo.
Afinal, juntos somos +
fortes!

BRASIL

Exportar é um bom negócio

A

balança comercial
brasileira encerrou
o ano de 2015 com
superávit de US$ 19,681.
O dado é positivo quando
as exportações superam as
importações no ano.
Os números foram divulgados pelo Ministério do
Desenvolvimento, Indústria
e Comércio Exterior (MDIC)
nesta segunda-feira (4).

BRASIL

C

om o reajuste do
salário mínimo em
11,68%, passando a
ser R$880,00 ele passou
a acumular um reajuste
acima da inflação de 77%.
O acordo que garante o

Em 2015, o Brasil
registrou US$ 191,1 em
exportações e US$ 171,4
em importações. De
acordo com o ministério,
o resultado é o melhor
para o ano desde 2011,
que teve superávit de US$
19,7 bilhões.
Somente em dezembro,
o saldo foi positivo em
US$6,24 bilhões.

O governo tinha como
previsão, para o ano
passado, um superávit
de 15 bilhões. Em 2014,
a balança brasileira ficou
negativa em R$ 4 bilhões.
Os números mostram
que não foi só a Aperam
que resolveu ampliar suas
exportações. Num cenário de
dólar valorizado com o atual
exportar é um bom negócio.

A empresa fez uma
oferta inicial de reajuste de 8,34%. Porém,
após esta reunião
nenhuma outra foi
agendada.
Será que vamos ter que
sacudir a moita?

Lomae

A posição da Empresa é
de aguardar o encerramento das negociações
com a Aperam para
dar início às negociações com o Metasita e
Sinttrocel.
Na opinião dos sindicatos nada justifica a
posição da empresa, a
não ser, que a Lomae
vá estender a seus,
trabalhadores o mesmo
acordo que for assinado
com a Aperam.

Salário mínimo tem
ganho real de 77%
nos últimos 13 anos
reajuste do mínimo como
sendo a inflação + o crescimento do PIB faz parte
de um acordo assinado pelo
então presidente LULA com
as centrais sindicais e que
foi mantido pelo governo

Dilma.
Garantir ganho real para o
salário mínimo é uma forma
de distribuir renda, uma vez
que, cerca de 40 milhões
de trabalhadores recebem o
mínimo. Fonte: Dieese

CURSO DE INGLÊS
Carga Horária: 2 aulas por semana (1h/30)
Informações:
Mensalidade: R$80,00 Sócio ou dependente
98598-4701 (oi)
Material: R$40,00 (por semestre)
38498-3026 (residencial)
Início das aulas: 01/02/2016
Local: Rua: Miguel Maura, 2, Sl 305 - Garapa/Timóteo
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SEJA CONSCIENTE! NÃO JOGUE ESTE INFORMATIVO EM VIA PÚBLICA

Se contar por aí, pouca
gente acredita que no dia
22 de dezembro, véspera de natal, com vários
companheir@s de férias e
emendando o feriado, 570
trabalhadores estiveram
presentes numa assem-
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