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Sem Censura Federação Estadual dos 
Metalúrgicos de MG

APERAM - plr/2013

Na última reunião representantes 
dos trabalhadores pediram à 

AperAm ApreseNtAção de Novos Números

Nos dois últimos 
anos a negociação 
da PLR para os 

trabalhadores da Aperam foi 
definida pelos indicadores e 

metas a serem alcançadas. 
Porém, os trabalhadores não 
tiveram acesso aos dados, 
que são fundamentais 
na hora de definir as 

metas. O resultado é 
que nos dois  últimos 
anos os trabalhadores, 
mesmo gerando lucro, 
não participaram do lucro 

Números
Na reunião de negociação que aconteceu na quarta-feira,29, os representantes dos trabalhadores 
solicitaram que fosse entregue pela Aperam, para analise dos trabalhadores, as seguintes 
informações:

- Valores de EBTIDA de 2011, 2012 e 2013 (orçado e realizado);
- Quais os valores gastos pela empresa em manutenção preventiva, corretiva, RGO e investimentos;
- Qual foi a linha de raciocínio utilizada pela Aperam para definir uma meta de 74% para a 
participação no mercado interno;
- Em relação ao indicador satisfação do cliente, como é composto? Quais são os clientes top? Quais 
foram os principais problemas e reclamações?
-Quais foram os principais motivos de falta em 2013 que afetaram o absenteísmo?

Reforçamos também o pedido da entrega dos números 
apresentados na 1ª rodada de negociação, uma vez que, foi 
colocado que são números públicos.

Nova reuNião
Foi agendada uma nova reunião para esta sexta-feira, 
07, às 14 horas, onde esperamos que seja entregue as 
informações solicitadas.

apurado e a participação no 
resultado foi aquém do que 
fizemos. Em 2013, por 0,8 
pontos deixamos de receber 
R$772,00.

Insalubridade 
na Harsco

Em um primeiro 
momento foram 
definidos as funções 
que serão submetidas 
ao levantamento de 

insalubridade.
Uma nova reunião entre 

as partes definiu que a 
Harsco terá 50 dias úteis 
para fazer o levantamento de 
campo, ou seja, acompanhar 
e definir as atividades 
desenvolvidas pelos 
trabalhadores a ser levantada 

no dia a dia de trabalho. Os 
representantes dos sindicatos 
Metasita e Sinttrocel 
participarão dessa etapa. 
O prazo começa a contar a 
partir do dia 17/06/2013.

Em seguida, a empresa 
terá ainda 30 dias para 
gerar um relatório desse 

trabalho, que será enviado 
aos sindicatos. Só depois 
dessas duas etapas, é que 
os levantamentos dos 
agentes insalubres, aos 
quais os trabalhadores estão 
expostos no dia a dia no 
local de trabalho, serão 
levantados.
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SANKYU - CAMPANHA SALARIAL 2013/2014 com a palavra 
o trabalhador

Hoje tem nova 
rodada de negociação

Nesta quinta-
feira, às 15 
horas, voltaremos 

a nos reunir com os 
representantes da Sankyu.

A pauta de 
reivindicações apresentada 
pelos trabalhadores já foi 
analisada e todas as dúvidas 

tiradas.
O contrato com 

a Aperam se não foi 
renovado foi aditado, pois 
o serviço continua sendo 
prestado. Portanto, não 
existe motivos para que a 
Sankyu não apresente uma 
contraproposta na reunião 

de hoje para ser analisada 
pelos trabalhadores em 
assembleia.

A companheirada que 
trabalha na Sankyu, na 
área da Aperam, deve ficar 
atenta, pois, vamos ter 
assembleia a qualquer 
momento.

No sábado, 25/05,  
a população ficou 
horrorizada com o 
tamanho da chama 
de fogo com fumaça 
preta,  expelida pelas 
chaminés do AF1, 
devido a um problema 
no soprador do AF1 da 
APERAM. No início da 
semana, aconteceu o 
entupimento das pernas 
do blider ocorrendo 
arriamento e poluição 
para atmosfera, na 
sexta pela manhã. 
Houve um curto no 
QDF, prejudicando a 
produção, no sábado 
à noite, quebra dos 
rolamentos da Peneira 
PV1. Com a falta de 
mão-de-obra, a quebra 
dos equipamentos tem 
sido frequente em toda 
a fábrica. Os analistas 
estão morando dentro 
da fábrica. Assim como 
outros equipamentos, 
este soprador está 
precisando de reforma e 
vem sendo postergada 
há mais de três anos.

Comentários
Várias fotos foram 
tiradas pela população  
postadas na internet, 
com comentários  e 
ainda enviadas a 
imprensa local. O fato 
só vem comprovar 
as denúncias feitas, 
reiteradas vezes, sobre o 
sucateamento que vem 
sendo feito 
Aperam.

05 de junho. 
Dia Mundial 
do Meio 
Ambiente

Trabalhadores X 
Cetubos

AÇÃO CETUBOS - leia com atenção!

Como está o 
Processo
O METASITA  move uma 
Ação contra a Cetubos. Ela 
foi julgada procedente na 
Vara do Trabalho em Cel. 
Fabriciano e no TRT/BH, 
com os  trabalhadores 
ganhando o pagamento do 
InTERVAlO dE REFEIçãO, 
AdICIOnAl nOTuRnO 
dE 5H àS 7 HORAS, e 
também, pAgAMEnTO dE 
HORAS ExTRAS SOBRE A 
REduçãO dA HORA FICTA 
dE 22H àS 7 HORAS.

A Empresa recorreu 
ao TST, em Brasília, e a 
sentença foi mantida.

um novo recurso foi 
feito ao TST, e além de ser 
considerado improcedente, 
a Cetubos foi multada por 
litigância de má fé.

um novo recurso, 
também derrotado foi feito 
pela Empresa junto ao TST.

Hoje, a Ação aguarda 
um julgamento de um 

novo recurso feito ao TST 
e também um recurso 
feito ao STF. Ambos pela 
Cetubos.

METASITA
diante da vitória no 

TRT/Mg, o METASITA 
pediu a execução 
provisória da ação. Foi 
concedido e a Empresa 
teve que apresentar o 
cálculo dos valores que 
os trabalhadores têm a 
receber.

Acontece que quando 
solicitamos a apresentação 
dos documentos utilizados 
nos cálculos e a memória 
dos mesmos, a Cetubos se 
recusou a entregar.

Solicitamos via judicial 
que fosse obrigado a 
empresa a apresentar 
a documentação por 
nós solicitada, e os 
Juízes decidiram que a 
documentação só será 
entregue após o processo 
transitar em julgado.

nesse intervalo de 
tempo já fizemos contato 
com representantes da 
Cetubos para ver se seria 

possível um acordo.
A dificuldade está no 

fato da Empresa se negar 
a apresentar a memória 
de cálculo. Se tomarmos 
por base a mesma ação 
ganha pelos trabalhadores 
da Aperam, veremos que 
existe  uma diferença 
muito grande nos cálculos.

na média cada 
trabalhador da Aperam 
recebeu cerca de 26 
mil. Já o cálculo da 
Cetubos está dando uma 
média de 8 mil. Olha! Os 
trabalhadores da Cetubos 
além do intervalo de 
refeição ainda ganharam 
adicional noturno de 
5h às 7 horas e também 
pagamento de horas extras 
sobre a redução da hora 
ficta de 22h às 7 horas, 
que dá um ganho bem 
maior do que o da Aperam.

por isso, pedimos um 
pouco mais de paciência. 
não dá para fazer um acordo 
com a possibilidade de um 
prejuízo muito grande nos 
cálculos, e ainda, com a 
Empresa pedindo desconto 
para pagar.


