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CAMPANHA SALARIAL

Mediação na SRTE/BH
Aperam afirma que fará
nova proposta
no dia 08/03 (terça-feira)

N

a reunião de
mediação ocorrida
na quarta-feira,
02/03/2016 na Superintendência Regional do
Trabalho e Emprego/BH, a
Aperam, após a choradeira
de sempre, disse que fará
nova proposta, em reunião
na próxima terça-feira, dia
08, no Escritório Central.
No dia 15/03, haverá nova
reunião de mediação na
SRTE/BH.
Por quÊ ainda não
entramos com o
Dissídio Coletivo?
Alguns companheiros estão perguntando o
porquê ainda não entramos
com o Dissídio Coletivo.
O motivo principal é o
fato da Aperam ainda estar
apresentando proposta.
Não houve uma recusa em
dar continuidade às negociações. Lógico que os trabalhadores podem declarar
impasse negocial e assim,

entrarmos com o Dissídio.
Mas, para tomarmos essa
atitude precisamos de um
fato que o justifique junto
ao Tribunal. A mediação na
SRTE foi solicitada quando a empresa retirou sua
proposta, acabando com
o clima de confiança na
negociação direta entre as
partes.
Assembleia
À direção do METASITA cabe negociar. Toda
decisão é de responsabilidade dos trabalhadores
reunidos em assembleia.
Já que a Aperam irá
apresentar nova proposta
na terça-feira, 08/03,
vamos ter assembleia na
próxima quinta-feira, dia
10. A companheirada irá
analisar e deliberar sobre
a proposta a ser apresentada pela empresa. Os
horários são os de sempre: 7h30, 13h, 15h30 e
18 horas.

Presença na
assembleia cresce,
mas ainda tem
companheiros na
sombra
Na assembleia realizada na quinta-feira,
dia 25/02, o livro de presença foi assinado
por 702 companheir@s.
Destes, 689 votaram.
Temos que destacar o
aumento da presença em
relação às assembleias
anteriores, que ficava em
torno de 570 trabalhadores.
Temos que comemorar,
mas também é preciso
dar um “puxão de orelha”
em muitos que ainda
não acordaram e nem
perceberam, que sem
eles, somos mais fracos.
Não tem como delegar
responsabilidade quando

se trata de lutar contra a
ganância do patrão, que
quer transformar nossos
direitos e salários em lucro para os seus bolsos.
Vamos ter nova assembleia na próxima quintafeira, dia 10, e esperamos que desta vez mais
de 1000 companheiros e
companheiras compreendam que só somos fortes
se estivermos juntos!

nova proposta na terça-feira, dia 08
NOVA assembleia na quinta-feira, dia 10

Lomae, CRC Engenharia e
PH Transportes
LOMAE e CRC
ENGENHARIA
Na última terça-feira,
01/03/2016 ocorreu na
SRTE/BH a reunião de mediação pedida pelo SINTTROCEL e METASITA com
as empresas LOMAE, CRC
ENGENHARIA e PH TRANSPORTES.
Resultado: a LOMAE e a
CRC se recusaram a apresentar qualquer proposta
dizendo que só vão iniciar

o processo negocial após o
encerramento das negociações com a Aperam. Uma
coisa não tem nada a ver
com a outra, a não ser que
essas empresas pretendam
estender para os trabalhadores, o mesmo acordo
que for assinado com a
Aperam?
Será que a LOMAE e a CRC
irão pagar o mesmo PISO
SALARIAL, PLR, ABONO E
PLANO DE SAÚDE que for
pago pela Aperam?

PH TRANSPORTES

Já a PH Transportes fez
uma proposta. E para
que os trabalhadores
possam analisá-la
estamos convocando
a companheirada para
participar da assembleia
no dia 11/03 às 7h30 e às
18h na sede do Metasita.
Pense bem! Não adianta
ficar reclamando, dizer que
a proposta não presta, e
ir pra casa. Seu lugar é na
assembleia.

CURSO CIPA/METASITA

Metasita realiza mais um curso para cipeiros
A direção do sindicato
promoveu na última quarta
e quinta-feira mais um
curso para cipeiros. Temos
uma satisfação enorme em
ajudar os companheiros a

compreenderem que o bom
cipeiro é aquele que luta
por um ambiente de trabalho onde ninguém tenha
que comprometer sua vida
e sua saúde no exercício

de suas funções. Estão participando do curso trabalhadores da TC Montagens,
EMME Máquinas, Ramac,
Emalto, Vamservice e Art
Visão.

De segunda à sexta-feira
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COM A
PALAVRA O
TRABALHADOR

“Não tenho mais como
ficar calado. Este ano o
RH tem usado uma expressão nova TCOE (Total
Cost of Employement).
Em bom português
o TCOE é o quanto a
empresa gasta com seus
funcionários de todos os
níveis. Os trabalhadores
tiveram contato com
esta sigla no final da
página (verso) do último
boletim Sintonia nº13
divulgado pela Aperam.
Pois bem, ocorre que
a Aperam colocou nas
metas de todos que
recebem GD, uma meta
de redução do TCOE. Todos nós estamos sendo
obrigados a reduzir os
custos com funcionários
das áreas às quais somos
responsáveis.
Para ficar bem explicadinho. Quando mais
reduzirmos os custos
com os trabalhadores,
ou seja, quanto mais tirarmos direitos, reduzirmos salários, pagar uma
PLR menor, maior será o
GD que vamos receber. É
por isso que o RH está
insistindo em proposta
que não repõe as perdas
salariais e ameaçando
não pagar PLR referente
a 2016. É uma forma do
RH cumprir sua meta
para o GD, e assim, eles
receberem um GD gordo
pago com os salários
que os trabalhadores
deixaram de receber.
Estou sugerindo que
na próxima reunião de
negociação o sindicato
faça esta pergunta ao
RH: a redução do TCOE
faz parte das metas das
chefias, inclusive do presidente da Empresa?”
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