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CAMPANHA SALARIAL 2015-2016

Se os patrões reclamam...
é de barriga cheia!

N

Indicadores Financeiros
Aperam 2001 a 2014

ão dá para
compreender a
choradeira dos
patrões. A maioria das
empresas instaladas
no Vale do Aço presta
serviço à Usiminas
ou à Aperam. O setor
siderúrgico da qual
essas empresas fazem
parte só aumentaram
seus ganhos nos últimos
anos, como mostra o
gráfico ao lado:

EXPEDIENTE

EVOLUÇÃO DO FATURAMENTO (em milhões de R$)
Setor Siderúrgico -Brasil, 2002 a 2013

Se considerarmos só a Aperam, empresa de nossa base, o resultado é
extremamente positivo.
O faturamento da empresa só cresceu.
Em 2014, já chegou bem perto do seu melhor ano que foi em 2007.
Confira na tabela ao lado.
O que não vamos aceitar, nem hoje, nem nunca, é a choradeira que as
empresas que dizem que são muito exploradas pela Aperam e pela Usiminas.
Por que eles aceitam essa exploração? Por que não se unem e se organizam? O
que não pode, e vamos lutar contra, são os donos das empresas acharem que
vão aumentar o seu lucro, aumentando a exploração sobre os trabalhadores.

Juntos somos mais fortes!
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CAMPANHA SALARIAL 2015-2016

Vamos construir a nossa
pauta de reivindicações

N

o dia 15 de setembro
temos que entregar
aos patrões a pauta
de reivindicações para as
negociações da campanha

salarial.
Esta pauta tem que representar as necessidades
dos trabalhadores e tem
que conter reivindicações

pelas quais os trabalhadores estão dispostos a
mobilizarem. Não adianta
reivindicar e ir para casa
ver novela.

Para termos a pauta mais representativa
possível no desejo dos
trabalhadores estamos
perguntando:

Por qual reivindicação você vai à luta?
Trabalhadores deixe sua reivindicação no espaço abaixo:
Preencha o espaço abaixo e entregue para algum de nossos diretores,
ou acesse o nosso site www.metasita.org.br e mande sua sugestão
no link Fala Companheiro. A sugestão também pode ser encaminhada via o
Facebook do sindicato: https://www.facebook.com/sindicatometasita. Só não pode deixar de participar.

A

Assembleia
Tá na hora de
debater e aprovar
a pauta de reivindicações
Assembleia

direção do METASITA
convoca você que
trabalha na Emalto,
Thermon, Tessin, ATF, ATA,
Açovale, Golden Inox, e
trabalhadores das demais
empresas que trabalham
com: caldeiraria, soldagem,
elétrica, usinagem, etc; da
base do Sindicato Metasita para assembleia nesta
quinta-feira, 10/09, onde
vamos debater e aprovar
as pautas de reivindicações que serão enviadas às
empresas (Sindimiva), e,

que servirão de base
para as negociações
da campanha salarial 2015/2016.
Nesta assembleia,
o trabalhador vai
decidir quais são os
ítens que irão compor
a pauta: Ganho real?
Abono? Retorno de
férias? Insalubridade?
PLR? Cesta básica?
Enfim, cabe ao trabalhador a palavra final
sobre o que vamos
reivindicar.

Você poderá participar da assembleia
em 3 lugares:
* Sede do Metasita/Timirim
* Subsede do Limoeiro

* Subsede de Cel. Fabriciano

Quinta-feira (10/09),

sempre no horário das 18 horas

Tudo para acabar bem, tem que começar bem. E, começar
bem uma campanha salarial é termos assembleia cheia desde
a aprovação de pauta.

Não jogue este informativo em via pública

EMPRESA:
REIVINDICAÇÃO:

