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Federação Estadual dos 
Metalúrgicos de MG

APERAM - CAMPANHA SALARIAL

Aperam apresenta 2 propostas

Em reunião que ocorreu ontem (14), a Aperam apresentou 2 propostas para 
renovação do acordo coletivo. Mas, nenhuma delas atende aos trabalhadores 

repondo as perdas 10,33%; acabando com a escravidão da jornada fixa; 
igualando o retorno de férias de 100% para todos, etc.

Veja as propostas:

Reajuste:5% 

(a partir de 

1º de novembro)

 Abono: R$700,00 

 

oU
Reajuste:5% (a partir de 1º de janeiro)Abono: R$1.500,00  

O reajuste de 5% não incide sobre o piso, 
estratos para pagamento de assistência médica, etc.
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EXPEDIENTE

REAJUSTE APOSENTADOS

APERAM - JUSTIÇA

APERAM

NOVA REUNIÃO
Como forma de evitar 
o impasse negocial, 
a direção do Metasita 
solicitou nova reu-
nião de negociação 
que foi agendada 

para a próxima 
segunda-feira (18), 
às 10h.
Se haverá ou não as-
sembleia, vai depen-
der dessa reunião.

Mas, de uma 
coisa já sabemos: 
precisamos mais que 
os 570 companheiros 
mobilizados se não 
quisermos ter o poder 

de compra reduzido em 
5,33%.
Fique atento 
companheiro. 
Acorda peão!
Juntos somos + fortes!

GreVe
Cessação voluntária e coletiva do 

trabalho, decidida por assalariados para 

obtenção de benefícios materiais e/ou sociais, 

ou para garantir as conquistas adquiridas e 

ameaçadas de supressão.

A greve é uma forma de protesto do trabalhador, a 

fim de forçar o patronato ao atendimento de suas 

reivindicações, sejam elas com o propósito de 

aumento de salário, de benefícios ou qualquer 

outra cobrança, para melhoria nas 

condições que entendam prejudiciais 

aos seus interesses.

Aperam descumpre acordo e deixa de pagar hora extra
CLÁUsULa DÉCIMa - Ho-
ras eXtras a aperaM do 
Acordo Coletivo assinado 
entre o Metasita e Ape-
ram em seu parágrafo 2º 
determina que  - A com-
pensação de horas extras 
com folgas se dará à razão 
de uma hora trabalhada 
por uma hora de folga, 
sem qualquer acréscimo, 
mediante negociação 
prévia entre a chefia e 
o subordinado.

Portanto, a chefia 

sozinha, ou mesmo, o RH 
não tem poderes para, 
sem a concordância do 
trabalhador impor o não 
pagamento da hora extra 
realizada. Segundo de-
núncias que chegaram ao 
Sindicato, desde agosto, 
por determinação do RH, 
o pagamento de horas 
extras foi suspenso de 
forma unilateral sem anu-
ência dos trabalhadores.

Chega-se ao absurdo 
de termos trabalhadores 

com mais de 100 horas 
extras que ele não pode 
compensar e nem rece-
ber. Como o RH tomou a 
decisão de forma unilate-
ral, estamos preparando 
uma ação denunciando 
o parágrafo 2º (pedindo 
a sua nulidade) já que 
Aperam não cumpre o 
que assina.

Outra fraude que vem 
sendo cometida pela 
Aperam, é que temos 
trabalhadores iniciando 

sua jornada às 7h da 
manhã e largando servi-
ço às 2h da madrugada. 
Para burlar o sistema de 
ponto o supervisor faz 
uma tratativa e tudo fica 
“resolvido”.

Essa situação ajudará 
na argumentação de que 
é fácil e possível burlar 
o atual sistema de ponto 
da Aperam. Por isso, pre-
cisamos voltar a “bater” 
o cartão como fazíamos 
no passado.

Os benefícios do 
INSS com valores 
acima de um salário 
mínimo terão reajuste 
anual de 11,28%.

Com o aumento, 
o teto da Previdên-
cia Social passará de 
R$ 4.663,75 para R$ 
5.189,82 neste ano.

A correção foi 
confirmada ontem 
com a divulgação feita 
pelo IBGE (instituto 
de geografia e estatís-
tica) do INPC (Índice 
Nacional de Preços ao 

Consumidor) acumulado em 
2015.

O reajuste superou a in-
flação oficial do país no ano 
passado, de 10,67%, medida 
pelo IPCA (Índice Nacional 
de Preços ao Consumidor 
Amplo).

Mas ficou abaixo da pre-
visão de 11,57% do governo.

O aumento dos apo-
sentados não é tão alto 
desde 2003, primeiro ano 
do governo Lula, quando os 
benefícios subiram 19,71%.

Fonte: http://www.
agora.uol.com.br/

Reajuste do INSS será de 
11,28% e teto vai a R$ 5.190


