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APERAM - CAMPANHA SALARIAL 2015/2016

Terminou mais uma
campanha salarial
O balanço dela depende do ponto de vista em que for feito a análise
Melhorou a
participação
dos trabalhadores
nas assembleias

C

onseguimos evitar que a
Aperam emplacasse sua
proposta de não conceder reajustes, assim como fez
a Usiminas.
Tivemos fôlego para resistir
durante 07 meses: a aprovação
do Acordo não foi por cansaço,
mas sim pela falta de disposição de irmos à greve.
O saldo foi positivo!
Porém, não conseguimos
repor as perdas para todos os
trabalhadores, mesmo tendo
conseguido ganho real para
quem recebe o piso salarial. Por outro lado, sempre
esbarramos na disposição dos
trabalhadores de irem à greve.
Esse tem sido nosso “calcanhar de aquiles” e temos que
superar esse ponto fraco.
Nesse sentido, o balanço é
negativo.
Do ponto de vista da
direção do Sindicato, sabemos
que fizemos o nosso possível: mobilizamos, buscamos
alternativas, apontamos

caminhos, fizemos de tudo
o que poderia ser feito, sem
expor os trabalhadores. Mas
chega uma hora que um
acordo melhor, depende dos
trabalhadores entrarem no
jogo diretamente. Este tem
sido o limite que não temos
conseguido superar.
Apesar do aumento da
participação nas assembleias,
ainda tem muito trabalhador
na sombra, que não quis se
envolver. De 2300 trabalhadores da Aperam, tivemos uma
presença constante de 500
companheiros nas assembleias. Com toda certeza, se a
presença tivesse
sido maior,
teríamos um
acordo melhor.
Sabemos que
não falta consciência. O que
falta mesmo
é disposição e
sobra acomodação. Esses
companheiros
que não participam, acabam
jogando do lado da Empresa. É impossível a direção
do Sindicato resolver tudo
sozinha. Podemos melhorar,

e muito, nesse quesito. Sem
o trabalhador presente, tudo
fica mais difícil.
Nossa crença sempre é
que juntos somos + fortes.
TAXA NEGOCIAL
Na assembleia que
aprovou a pauta de reivindicação, que foi encaminhada à Aperam, com a
presença de mais de 300
companheiros, também
foi aprovado que a Taxa
Negocial desta Campanha
Salarial, seria igual ao
valor descontado no ano
passado de R$61,51 multi-

plicado pelo mesmo índice
em que os salários fossem
reajustados, no caso, 6%.
Logo, R$61,51 x 6% =

R$65,20.
A Campanha Salarial
2015/2016 foi muito desgastante, financeiramente, para o Metasita. Foi
preciso muitas liberações
de diretores e viagens. A
principal fonte de renda
do Sindicato é a contribuição dos trabalhadores.
Sem dinheiro, não conseguimos fazer nada numa
sociedade capitalista.
Porém, sempre respeitamos o direito do
trabalhador que se nega
a contribuir com a Taxa
Negocial. O horário para
preencher a solicitação de oposição ao
desconto da taxa é de
8h às 11h e 13h às
17h na secretaria do
Metasita. O prazo termina dia 24/06/2016.
SMARTPHONES
Como já informamos anteriormente,
o sorteio dos smartphones ocorrerá,
assim que acabar todas
as Campanhas Salariais.
Ainda estamos negociando
outros ACT’s e a Convenção Coletiva de Trabalho.

Assembleia para avaliar e
deliberar sobre a proposta
Em reunião de negociação ocorrida no último dia
13/06 (segunda-feira), a M
Máquinas apresentou sua
proposta para renovação
do Acordo Coletivo.

Para que os trabalhadores possam analisar e
deliberar sobre a proposta, a direção do Metasita
convoca a companheirada
para assembleia amanhã,

sexta-feira, às 17h30 na
sede do Metasita.
Não dá para ficar de
fora! Não esqueça: só os
trabalhadores têm o poder
de decidir.

Assembleia M Máquinas
Sexta-feira, 17/06, às 17h30 na sede do Metasita

VAMSERVICE

Empresa faz nova proposta, mas
insiste em acabar com a folga extra
Assembleia Vamservice, próxima quarta-feira, dia 22/06,
às 7h30, 13h30, 15h30 e 18h no auditório do Metasita

N

a última segundafeira, 13/06, tivemos nova rodada de
negociação com a Vamservice. Ao final, a empresa
apresentou nova proposta
para renovação do Acordo
Coletivo. Porém, a empresa insistiu em acabar com
a folga extra e implantar
jornada de 40 horas semanais para os companheiros
que trabalham de turno.
Somos contra! Mas,
não cabe à direção do
METASITA decidir, essa é
uma responsabilidade dos
trabalhadores.
EXPEDIENTE

Casa cheia
A última assembleia com
os trabalhadores da Vamservice foi ótima. Além da boa
participação, os companheiros mostraram claramente a
insatisfação com o tratamento que vêm recebendo
da Vamservice nesta Campanha Salarial.
A assembleia da próxima
quarta-feira tem que ser
ainda melhor: deve haver
maior número de trabalhadores e com disposição de
lutar!
Patrão não respeita o
trabalhador. Patrão o teme.

APERAM
COM A PALAVRA O
TRABALHADOR
“Me sinto na obrigação de reportar uma
conversa que tive com
um colega de trabalho.
Fiquei indignado. Sou
sócio do Sindicato há
muito tempo e evito ao
máximo de perder uma
assembleia. Mas esse
meu colega veio me
ironizar, dizendo: “você
é sócio do Sindicato,
participa das assembleias e tá levando 6%
de reajuste. Eu não sou
sócio, não quero nem
saber de sindicato e
tô levando 11,57%.”
Depois de me dizer
isso, esse colega saiu
rindo. Fico imaginando
se outros trabalhadores
pensarem como esse
que conversou comigo. Vai chegar um dia
que ninguém mais vai
ser sócio, o Sindicato
acaba, e esses “manés”
vão ficar na mão da Empresa. Aí eles vão ver o
que é bom pra tosse. Só
espero que isso aconteça depois que eu sair da
Empresa”.
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