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APERAM - CAMPANHA SALARIAL 2016/2017

Dissídio Coletivo

1ª audiência de conciliação termina sem acordo
Na última terça-feira (03/05), ocorreu no Tribunal Regional do Trabalho em BH a 1ª reunião de
conciliação entre o Metasita e Aperam, presidida pelo vice-presidente do Tribunal.

A

pós as partes
expressarem suas
opiniões sobre o
porquê do impasse negocial, o vice-presidente
do Tribunal, Desembargador Dr. Ricardo Antônio
iniciou as reuniões em
separado com as partes.
Já houve algum ganho!
A Aperam já aceita
discutir reajuste salarial,
o que antes a empresa se
negava a fazer, de forma
intransigente. Não houve
nenhuma proposta consensual a ser levada em
assembleia. No final, o
desembargador fez uma
proposta para que as
partes pudessem analisar
juntos aos seus representados, e que será debatida
em nova reunião no TRT
no dia 13 de maio.

A direção do sindicato está preparando um
Seminário para analisar
a proposta do Desembargador.
Se for necessário,
convocaremos assembleia para que os
companheiros possam

De forma simples, a proposta do
Desembargador é a seguinte:
Reajuste dos salários de 6% em 2x:

a) 5% sobre o salário de novembro/2015, a serem pagos a partir de maio/2016;
b) 1% sobre o salário de novembro/2015, a serem pagos a partir de setembro/2016;

ABONO:

O abono será composto da seguinte forma:
a) aplicar 5% sobre o seu salário de novembro/2015 à abril/2016 + 13º salário
chegando a um total de 7 salários. O valor encontrado será pago na forma de abono.
Exemplo: Se você ganha R$1.000,00, aplica-se 5% = R$50,00 x 7 = R$350,00.
b) A mesma operação é feita com 1%. Esse percentual deve ser aplicado sobre 11
salários (novembro/2015 à agosto/2016).
Exemplo: Pega-se o mesmo R$1.000,00 x 1% = R$10,00 x 11 salários = R$110,00.
Somando os dois valores o companheiro do exemplo acima teria 6% + um abono de
R$460,00.
A proposta do Desembargador ainda contém 2 itens:
a) Estabilidade de 04 meses desde que a produção se mantenha em 95%,
b) Os companheiros que estão saindo da empresa, por motivo de aposentadoria,
poderão escolher entre o reajuste ou um abono a ser ajustado.

deliberar sobre a proposta apresentada na
audiência.
O retorno que tivemos até o momento, é
de rejeição por parte
dos trabalhadores, da
proposta feita pelo Desembargador.

ATENÇÃO:
No próximo boletim comentaremos sobre “o
diálogo social”, convocado pela Aperam, com os
trabalhadores, onde foi afirmado que a jornada
fixa não vai acabar, e, solicitado sugestões do que
fazer para melhorar a jornada fixa.
Um breve comentário: “merda, mesmo que encharcada de perfume francês, continua sendo uma
merda”.

LOMAE E CRC ENGENHARIA

EXPEDIENTE

O Metasita e o Sinttrocel
convocam todos os
trabalhadores da LOMAE
e CRC ENGENHARIA para
analisar e deliberar sobre a
proposta apresentada pelas

empresas.
A assembleia será nesta
quinta-feira, dia 05/05 às
7h30 e às 17h30 na sede
do Metasita.
Pense bem!

Não adianta ficar
reclamando, dizer que as
propostas não prestam, e
ir pra casa.
Seu lugar é na assembleia.
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SARTORI - COM A PALAVRA O TRABALHADOR

SANKYU

“Trabalho na Sartori,
empresa que veio de João
Monlevade e que está a
quase um ano prestando
serviço na Aperam. Recebemos o salário seco sem
insalubridade, sem cesta
básica, sem nada. Em João
Monlevade a empresa negocia com o sindicato da
Construção Civil, mas aqui

não sabemos quem representa os trabalhadores
da empresa. Os serviços
que executamos ou que
fazemos é de mecânico,
soldador, eletricista, ou
seja, somos metalúrgicos.
Queremos saber se é o Metasita que nos representa
e quais os direitos que nós
temos”.

METASITA encaminha pauta
provisória para Sankyu

METASITA
Os companheiros que
trabalham na Sartori,
mesmo que na razão
social da Sartori a empresa esteja registrada como
construção civil, o que
decide a representação
dos trabalhadores é o
tipo de trabalho/atividade que os trabalhadores
executam. Um bom exemplo são vocês. Mesmo a
empresa se declarando
como construção civil,
vocês não exercem a
função de pedreiros,
pintores, armadores, etc.
Por isso, no nosso entendimento a Sartori em
Timóteo, tem que seguir
a Convenção Coletiva
assinada entre o Metasita
e o Sindicato Patronal da
região (SINDIMIVA).
Nessa Convenção está
prevista entre outras

coisas, piso salarial, cesta
básica, PLR, etc.
Os companheiros podem ter acesso à Convenção na íntegra em nosso
site www.metasita.org.br,
ou pegar cópia da mesma
na Secretaria do Metasita.
Precisamos de mais
informações sobre a Sartori,
por exemplo: quantos companheiros estão prestando
serviço na Aperam; há quanto tempo estão prestando
serviço; qual o endereço da
empresa na região.
Vocês podem nos ajudar
enviando estas informações através do site no
link FALA COMPANHEIRO,
ou entregando para um de
nossos diretores. Essas informações são importantes
para que possamos dialogar
com a empresa ou entrar
com ação na justiça para
defender seus interesses.
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O mês de junho é a data
base para os companheiros da Sankyu. Como até
agora, segundo informações dos companheiros e
da própria empresa, não
sabemos se o contrato
de prestação de serviços
da Sankyu será renovado
com a Aperam, decidimos
encaminhar uma Pauta
resumida para a empresa.

Se o contrato for renovado, convocaremos assembleia e discutiremos uma
pauta ampla.
A pauta resumida é composta dos seguintes itens:
1. Reposição das perdas
segundo INPC
2. PLR
3. Cesta Básica
4. Garantia das conquistas
anteriores.

SEJA CONSCIENTE! NÃO JOGUE ESTE INFORMATIVO EM VIA PÚBLICA

Amanhã, dia 05 de maio
Assembleia para os trabalhadores da
LOMAE E CRC ENGENHARIA às 7h30 e 17h30

