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APERAM - CAMPANHA SALARIAL 2012/2013

Chegou a hora de decidir
ASSEMBLEIA 
5ª-feira, dia 07, às 
7h30 e 18 horas
Negociação permanece emperrada

A rodada de 
negociação que 
ocorreu ontem, 31, 
não avançou rumo 
à construção de 
uma proposta para 
que seja levada 
à apreciação dos 
trabalhadores.

PENDÊNCIA
Continua pendente 

itens como ganho real, 
abono, piso salarial e 
quem vai pagar a conta 
do plano de saúde, que a 
empresa quer colocar em 
substituição ao modelo 
atual de prestação de 
saúde.

ESTRATO
Segundo a Aperam, 

seja qual for o plano 

de saúde que ganhar a 
concorrência,  vai haver um 
acréscimo nos valores a serem 
pagos à administradora do 
plano. O debate na reunião da 
quinta-feira foi sobre quem vai 
pagar este custo maior.

A Aperam quer elevar o valor 
pago pelos companheiros do 
ESTRATO I (10%) e II(20%) 
sem alterar, o percentual 
pago pelo ESTRATO III (30%).

Como a grande maioria dos 
companheiros estão no estrato 
I, pela proposta da empresa são 
eles quem pagariam a maior 
fatia da conta. 

Nesses termos, fi ca difícil 
construir uma proposta.

NOVA REUNIÃO
Na quarta-feira, 06, haverá 

uma nova rodada de negociação 
para ver se é possível avançar 
sobre os gargalos existentes.

asseMBLeIa
Convocamos todos os (as) 

companheiros (as) que trabalham 
na Aperam, sócios do Metasita ou 

não sócios, cuja parcela do Imposto 
Sindical descontado pelo Ministério do 
Trabalho foi dirigida ao Metasita, para 
uma assembleia na Quinta-feira, dia 

07, às 7h30 e 18h para decidirmos os 
rumos da Campanha Salarial.

Se houver proposta, ela será colocada 
em votação. Se não houver, os 

trabalhadores decidirão sobre os 
próximos passos da nossa negociação.
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+ COM A PALAVRA O TRABALHADOR   ApeRAM

Desaposentação 
Implantação 
imediata da nova 
remuneração: 

Mais uma vitória 
do jurídico do 
MetasIta
O Setor Jurídico do 
METASITA conquistou 
mais uma vitória 
importante! 
Em sentença proferida no 
TRF1 face a um processo 
de desaposentação 
movido pelo jurídico 
do METASITA, a Turma, 
por unanimidade julgou 
procedente o pedido 
feito determinando 
num prazo de 30 dias 
o cancelamento do 
benefício anterior e o 
pagamento de um novo 
calculo considerando as 
contribuições feitas pelo 
segurado mesmo após se 
aposentar.
Já conseguimos liminar 
impedindo a suspensão 
de pagamento e 
cobrança de  valores 
por parte da previdência 
de companheiro 
aposentado e que 
continuou trabalhando. 
Agora conseguimos esta 
desaponsentação.
A disputa jurídica 
não terminou, mas a 
cada vitória obtida 
nos fortalecemos no 
propósito de reparar 
as injustiças que são 
cometidas contra o 
trabalhador, declarou 
o responsável pelo 
setor jurídico Dr. Sérgio 
Andrade.

“O Desabafo

 Sou funcionário da 
Aperam, e como alguns 
outros funcionários com 
quem tenho conversado, 
temos visto a enrolação de 
todos os anos em relação 
ao acordo coletivo.

 Sou filho de antigo 
funcionário da Acesita, 
e quando garoto, fui 
com meu pai em várias 
greves, que ele e todos os 
funcionários fizeram em 
busca de melhores salários, 
condição de trabalho, de 
saúde, dignidade e etc. 
Eu me orgulhava em saber 
que todos lutavam em uma 
mesma causa, sem medo, e 
unidos contra a exploração 
dos patrões que visavam 
somente o lucro.

Meu pai, em algumas 
de nossas conversas, 
me fala como que os 
trabalhadores deixaram 
tirar os direitos, que eles 
conquistaram com muito 
esforço, como: convívio 
com a família (Turno Fixo), 
direitos na saúde (Redução 
dos medicamentos, 
atendimento odontológico 
e clínico) e etc. Agora 
tentam acabar com o 
Vitae, isso tudo porque 
hoje na empresa não tem 
funcionários corajosos, que 

estão dispostos a pararem, 
fazer greve, lutar por seus 
direitos, e eu tenho que 
ouvir calado, pois achava 
que isso tudo, ou boa 
parte, era verdade.

 Eu vou a quase toda 
assembleia convocada 
pelo sindicato, mas na 
última do ano de 2012 
foi diferente: vi que 
todos nós funcionários 
da Aperam estávamos 
como um elefante como 
vocês mesmo 
citaram, mas 
com a força de 
um elefante, 
fomos 
impulsionados 
a algo que há 
muito tempo 
tínhamos 
perdido, e, 
numa comoção 
fomos 
agitados como soldados de 
frente da batalha, me senti 
como nos tempos de meu 
pai. Eu achei que isso iria 
impulsionar todos a luta, 
mas infelizmente não foi 
assim.

Já se passaram várias 
reuniões e a empresa 
estrategicamente, foi 
empurrando as negociações 
janeiro adentro, esperando 
que todos nós fiquemos 
de novo desmotivados e o 

sindicato foi engolindo as 
reuniões sem fazer nada. 
Para mim, acho que já 
basta. Se na reunião do dia 
31 não der em nada, temos 
que partir para a greve, 
pois se direitos não forem 
conquistados em mesa, 
serão conquistados na 
grama, parados.

Como há vários anos 
nossos patrões se 
orgulhavam em dizer 
que fechamos um acordo 

melhor que o 
da Usiminas, 
hoje não 
aceitaremos 
um acordo 
menor do que 
o dela. Ou 
melhor, do 
que ela pagou 
para a Aperam 
Bioenergia”.

MetasIta
A única discordância que 
temos do companheiro é 
sobre o tempo.
Se ele serviu para a 
empresa, também serviu 
para os trabalhadores, 
pois uma paralisação com 
produção em baixa, não 
serviria aos trabalhadores.
No resto, façamos nossa a 
palavra desse companheiro 
e acrescentamos: 
Viva a nossa a greve 
companheiros!

GReVe não 
se ConstRoI 

tRaBaLHanDo, 
se ConstRoI 

paRaDos

HARSCO - LOMAE - CRC ENGENHARIA
asseMBLeIa dia 05, terça-feira às 7h30 e 18h
Convocamos todos os companheiros das empresas  HARSCO, LOMAE E CRC ENgENHARIA 
para assembleia na próxima terça-feira, dia 05 às 07h30 e 18h na sede do Metasita, 
para decidirem sobre a Campanha Salarial.
Participe! Não deixe seu companheiro decidir por você!


