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SORTEIO DOS 
SMARTPHONES

Trabalhadores 
que compareceram 

à assembleia aprovam 
acordo de PLR 2016

Ocorreu na última 
sexta-feira, 
29/07/2016, 

conforme convocação 
feita pela Comissão que 
representa os trabalhadores 
na negociação da 
PLR/2016, na sede do 
Metasita a assembleia, 
para que a companheirada 
pudesse analisar e decidir 
se aprovava ou rejeitava 
o acordo proposto com 
indicadores, metas e régua 
de pagamento.

FALTA DE INTERESSE
Primeiro, deve-

se destacar a baixa 
participação na 
assembleia. Pelo visto, 
os companheiros não 
estão interessados em 
receber a PLR/2016.  1) Os 
trabalhadores vão receber 
o pagamento ou não? 
2) Qual a previsão de valor 

a ser pago em 2016? 
3) Quais serão as metas a 
serem alcançadas? 

Parece que nenhuma 
dessas interrogações 
mexeu com a cabeça do 
trabalhador.

O que se espera, diante 
dessa falta de interesse, 
é que quando chegar o 
próximo ano ninguém 
venha fazer cobranças a 
respeito do pagamento da 
PLR.

APROVAÇÃO
Em respeito aos 

companheiros que 
compareceram à 
assembleia, ela foi 
mantida. E o acordo 
aprovado. A Empresa já foi 
comunicada e, em breve, o 
acordo será assinado pelos 
representantes da Aperam 
e dos trabalhadores.
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EXPEDIENTE

Durante toda a Campa-
nha Salarial todo o compa-
nheiro que compareceu a 
assembleia e que era sócio 
do Metasita, recebeu um 
cupom para concorrer a um 
sorteio de 5 smartphones. 
Durante a sessão das 18h 
da assembleia que analisou 

e deliberou sobre o acor-
do de PLR da Aperam, foi 
feito o sorteio que definiu 
os ganhadores. 

O filho de um trabalha-
dor que estava presente 
na assembleia e foi quem 
tirou os cupons. 

Confira os ganhadores:

1. Wilson de Souza Silva
2. Deivison dos Passos Nonato
3. Fernando Henrique Oliveira Soares
4. Claudiley Rissi Gonçalves
5. Alexandre Tavares dos Santos

Parabéns aos ganhadores!
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Com a palavra 
o trabalhador

LM ENGENHARIA

Cadê meus direitos?
“Somos quarteirizados. 
Isso mesmo! A Buck-
man pegou o serviço 
da ETA da Aperam, de 
tratamento de água e 
quarteirizou a atividade 
para a LM Engenharia. 
Acontece que estamos ao 
Deus dará. Desde 2014 
não recebemos reajuste 
salarial, abono, PLR, ou 
qualquer coisa do gêne-
ro. Isso mesmo. Nosso 
salário está congelado. 
Bem, nossa expectativa 
é que fechado o acor-
do do Metasita para as 
pequenas empresas é que 
a LM aplique os mesmos 
reajustes e o mesmo 
abono para nós. Só que 
ninguém fala nada. Tem 
gerente que diz que não 
somos metalúrgicos, mas 
também não fala quem é 
que nos representa. Tudo 
enrolação para não paga-
rem os nossos direitos. O 
Marco Coura, gente boa 
pra daná, também não 
está olhando o nosso 
lado.”

METASITA

A LM Engenharia 
sempre foi da base do 
Metasita e esperamos que 
continue assim. O acordo 
assinado com o Sindimiva 
foi aprovado e os compa-
nheiros têm que receber 
a partir de 01/06/2016, 
o reajuste de 6% e, junto 
com a folha de paga-
mento de julho/2016, 
um abono que varia de 
acordo com o número de 
empregados. 

No caso da LM Enge-
nharia, que tem cerca de 
20 a 50 trabalhadores, 
o abono é de R$500,00. 
Somos radicalmente con-
tra a terceirização, que é 
sinônimo de exploração. 
Imagina quando é “quar-
teirizado”! Toda solidarie-
dade aos companheiros 
da LM Engenharia.

Eleição CIPA
Representantes dos 
trabalhadores na CIPA gestão 
2016/2017 já estão eleitos

APERAM - CIPA 2016

Os trabalhadores já 
sabem quem serão seus 
representantes da CIPA 
2016/2017. Dos 09 titu-
lares, 04 são diretores 
do Metasita. Dos 1.662 
votos 709 foram dados 
aos 7 candidatos indica-
dos pelo Sindicato.  Os 03 
candidatos mais votados 
também são diretores da 
entidade.

Esta demonstração de 
confiança e respeito com 
a instituição só aumenta 
a nossa responsabilidade 
na defesa dos interesses 
da classe trabalhadora.

Foram eleitos também 
candidatos que fazem 
parte da chefia e, espera-
mos que os mesmos não 
se esqueçam que na CIPA 
eles são representantes 

dos trabalhadores, inclu-
sive, gozando de esta-
bilidade garantida pelos 
trabalhadores.

A todos os eleitos e 
aos suplentes desejamos 
muito compromisso com 
o ambiente de trabalho 
onde ninguém tenha 
que pagar com sua saú-
de e vida a produção do 
melhor aço do mundo.

TC MONTAGENS
Na segunda-feira, dia 

01/08/2016, às 11h, a pedido do 
Metasita, ocorreu uma rodada de 
negociação entre o Sindicato, uma 
comissão representante dos traba-
lhadores e a empresa TC Montagens 
na sede do Ministério Público do 
Trabalho em Cel. Fabriciano.

O assunto foi o atraso de 
pagamento nos meses de junho e 
julho/2016 e a Cesta Básica dos 
meses de maio e junho/2016.

Feitos todos os esclarecimentos 
das ações feitas até agora pelo sin-
dicato e pelos trabalhadores para 
cobrar o pagamento dos atrasados 
e que segundo apuramos o atraso 
se deve a uma dívida da Aperam 
com a TC Montagens, ficou agen-
dado para amanhã dia 05/08/2016 
às 13h30 também no Ministério 
Público do Trabalho uma nova 
reunião, só que dessa vez a Aperam 
será convocada para participar da 
reunião.

Como o atraso do pagamento se 
dá para trabalhadores que presta-
ram serviço a Aperam a empresa 
é responsável solidária com o 
pagamento.


