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APERAM - CAMPANHA SALARIAL

Hoje é dia de assembleia

às 7h30, 13h, 15h30 e 18h

C

onvocamos os companheiros que trabalham
na Aperam, sócios e
não sócios do Metasita,
cuja a contribuição sindical,
tenha sido direcionada ao
Metasita para assembleia
nessa terça-feira (02), às
7h30, 13h30, 15h30 e 18h
vamos deliberar sobre a

Pedido de
mediação já
foi protocolado
Na última sexta-feira, (29) diante da
falta de respeito da
Aperam para com os
trabalhadores e seus
representantes, a
direção do sindicato
formalizou o pedido de mediação do
processo negocial
na Superintendência
Regional do Trabalho
em BH.
Não existe mais confiança para negociação direta entre as
partes.

É dia de decisão!
última proposta apresentada pela empresa.
Nossa mobilização é
crescente e a última
medida tomada pela
empresa mostra o
medo que ela tem dos
trabalhadores quando os
mesmos se organizam.
Por isso, vamos

encher a casa hoje,
rejeitar a proposta
da empresa e mostrar
que sabemos da nossa
força.
O que será votado
na assembleia
Vamos decidir sobre a última proposta apresentada

pela Aperam.
O fato da Aperam ter retirado a proposta não nos
impede de dizer não a ela,
de forma que, se durante a
mediação a empresa querer
apresentá-la novamente, a
Aperam ouvirá um não na
mesa de negociação.
Juntos somos + fortes!

Ameaça de demissão
Segundo alguns trabalhadores, houve gerente
ameaçando de demissão os
trabalhadores que comparecerem à assembleia de
hoje. Porém, durante a negociação, quando pedimos
estabilidade no emprego
a resposta do RH foi que
estabilidade quem garante
é o mercado.
Já que o RH não tem como
dar estabilidade no emprego, será que o “papagaio

de plantão” que
faz ameaça tem
poder para garantir
estabilidade dos
que não vierem na
assembleia?
Será que o critério
para alguém ser
escolhido supervisor é sua capacidade de reproduzir
de forma acritica
tudo que coloca
em sua boca?

Cancelamento da
assembleia?
Teve “papagaio de plantão”
que se achou no direito de
afirmar aos trabalhadores que
a assembleia de hoje iria ser
cancelada.

Muita petulância
para muito pouco
poder.
Quem cancela ou convoca
a assembleia é a direção do

Sindicato, e não um “mané”
qualquer que acha que o título
de gerente na Aperam faz dele
alguém melhor do que ele é.

PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS

Trabalhadores rejeitam
proposta do Sindimiva
A companheirada que
trabalha na Emalto, Thermon, Tessin, Golden Inox,
Valvifer, Tudo Eletro, Aço-

vale, ATF/ATA, Emfer, TC
Montagens e tantas outras,
cujo os patrões se fazem
representar pelo Sindimiva
rejeitaram em assembleia realizada
na última quinta
(28), a proposta de
5,16% feita pela
patronal, durante a
reunião de mediação ocorrida em
BH na Superintendência Regional do
Trabalho.

Reunião com o Sindimiva

Continuidade da negociação
Na segunda (01/02),
voltamos a nos reunir com
o Sindimiva, desta vez na
ACIATI/Timóteo.

Apresentamos o resultado da assembleia com
a rejeição da proposta
apresentada pelo Sindimiva, e esclarecemos que
nenhuma proposta que
não recomponha o poder
de compra dos trabalhadores em 10,33%, que
incida sobre PLR e Cesta
Básica e que não retro-

aja a 1º de novembro,
não será aprovada pelos
trabalhadores.
Solicitamos a continuidade das negociações, diretamente entre as partes,
ainda esta semana.
Mas, em todo o caso
já está agendado para o
dia 15 na Superintendência regional do Trabalho
em BH, uma nova reunião
de mediação entre as
partes.

PH TRANSPORTES

Assembleia nesta quarta-feira, dia 03 às 7h30 e 17h30
Foi agendada nova assembleia para a próxima quarta-feira (03) ÀS
7H30 E 17H30.
Após rejeitarem a
proposta da empresa, que
entre outras coisas, repunham as perdas salariais
de 10,33%, pagava uma
cesta básica de R$216,00
e uma PLR de um salário
base, os companheiros que

trabalham na PH Transportes decidiram entrar em
ESTADO DE GREVE mediante
a PH não ter feito ainda
nova proposta.
Se a empresa não fizer
nova proposta os companheiros podem passar o
carnaval de greve.
Parabéns aos companheiros da PH pela disposição de luta!

LOMAE
Assembleia nesta quarta-feira, 03
às 7h30 e 17h30
Será na próxima
quarta-feira (03)
ÀS 7H30 E 17H30,
juntamente com os
EXPEDIENTE

trabalhadores da PH
Transportes.
Participe!
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SEJA CONSCIENTE! NÃO JOGUE ESTE INFORMATIVO EM VIA PÚBLICA

Trabalhadores estão em ESTADO DE GREVE

