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Fortaleça  seu 
sindicato, 

seja sócio(a)!

Trabalhadores(as) vão decidir em assembleia a 
proposta apresentada pelo sindicato e pela Gerdau

Durante várias reuniões com o sindicato dos trabalhadores 
metalúrgicos de Pernambuco assim como na terça-feira (18.10.16) 
quando houve uma última reunião no sindicato com a gestão de 
relação sindical da Gerdau e com os diretores de base e delegado 
Sindical,  foi colocada a proposta final para os trabalhadores 
decidirem em assembleia se aceitam ou não. Veja abaixo:

Na proposta um Reajuste de 14% a ser pago em uma única 
parcela em 31/10/16 com retroativo a Setembro e mais um abono de R$ 
1.300,00 para todos os trabalhadores(as) dos turnos que revezam - 6x1, 
5x2, 6x2, 4x2 - e R$ 700,00 para todos(as) os(as) outros(as) 
trabalhadores(as) dos demais horários que também serão pagos em 
31/10/16. Deixa claro que os R$ 6 mil reais que todos receberam a título 
de abono em 2015 não devolverá nenhum valor.

OBS.: Caso os trabalhadores aceitem a proposta será 
arquivado o processo de Nº 0001601-63.2015.5.06.0021 ação 
de cumprimento.

Os únicos sindicatos que moveram ação contra a 
Gerdau no Brasil foram os de Pernambuco, Porto 
Alegre e Sorocaba-SP.

Esses três sindicatos foram os únicos que moveram ações contra a 
troca do reajuste pelos abonos. Infelizmente os outros sindicatos, onde 
tem a unidade da Gerdau, homologaram o acordo de abonos no 
qual esses trabalhadores(as) estão sofrendo muito mais com 
suas perdas e a Gerdau está implementando, este ano, 
nessas unidade, o tal do "ABONO" novamente. Claro 
que não era o que todos os Trabalhadores(as) 
queriam, mas a perda é muito menor e o desgaste 
em relação às outras unidades. A nossa proposta 
até o momento são melhores do que qualquer 
unidade onde tem Gerdau no Brasil.
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Oposição da taxa assistencial 
para os trabalhadores

Horário das Assembleias no Auditório 
da Açonorte e Armafe do Cabo:

C
aso seja aceita a proposta 
co locada  todos (as )  os 
trabalhadores(as) da Gerdau 

Açonorte e Armafe serão isentos da 
taxa assistencial no valor de 4X de R$ 
24,84 = R$ 99,36 no qual nenhum 
trabalhador e trabalhadora precisará ir 
ao sindicato fazer a oposição desses 
valores  porque,  no  acordo, a 
empresa depositará os valores de 
todos.

Companheiros(as), sabemos que 

rea lmen te  não  e ra  o  que  nós 
trabalhadores(as) queríamos, mas, de 
fato, a conjuntura não está fácil e 
conseguimos chegar a essa proposta 
devido às nossas mobilizações que 
foram fundamentais para chegar a 
essa proposta.  O s ind icato se 
empenhou, junto à direção e ao 
delegado sindical, para levar à 
assembleia o melhor número para os 
trabalhadores(as) decidirem, em 
votação secreta, se aceitam ou não.

QUINTA-FEIRA (20.10.16)
 13:30h 

O turno que inicia e todos os trabalhadores que inicia às 7h
14:10h 

O turno que largam e todos do horário ADM.

SEXTA-FEIRA (20.10.16)
6h

O turno que inicia (que vem da folga)
6:30h

O turno que largam e os trabalhadores que inicia às 
7h que não votaram no dia anterior.

Não esqueçam, companheiros, juntos somos forte. 
Não seja só, seja sócio. 


