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2016/2017

Aperam faz proposta
Representantes dos trabalhadores 

apresentam contraproposta
Na reunião de negociação que ocorreu 
ontem, a Aperam apresentou sua 1ª 
proposta para renovação do Acordo Coletivo.

1. Reajuste de 6% (para inflação INPC: 8,5%) 
dividido em 2 parcelas: 4% a partir de 1º de 
janeiro/2017 e 2% a partir de abril/2017;

2. ABONO: R$1.000,00;

3. Todos os trabalhadores passam a pagar 30% de 
coparticipação na assistência médica (Hoje são 3 
faixas, onde o trabalhador participa com: 20, 25 
e 30% conforme o salário;

4. Aumento do limite de 10% para 15% do salário 
para pagamento das despesas médicas;

5. Manutenção da cobrança de R$300,00 para os 
casos de internação (nos moldes atuais);

6. Gratuidade nos atendimentos do CPS – Centro 
Promoção Saúde, que está sendo construído ao 
lado do campo do Acesita;

7. A manutenção das cláusulas do atual Acordo 
dependerá do fechamento da nova negociação.

Proposta da Aperam

Contraproposta dos representantes 
dos trabalhadores

1. Reposição dos salários de acordo o INPC de 8,5% a 
partir de 1º de novembro/2016;

2. Cartão alimentação: R$250,00 (mensais);

3.ABONO: R$1.000,00. O valor final do abono será 
definido conforme for sendo discutido os demais itens 
do ACT;

4. Realização de pesquisa de satisfação dos 
trabalhadores com Jornada Fixa. Se a maioria 
aprovarem esta jornada, a mesma passará a fazer parte 
do ACT;

5. Manutenção dos 10% para pagamento das despesas 
médicas;

6. Alteração do extrato para 22% para todos os 
empregados ou participação de 30% por parte dos 
trabalhadores nos procedimentos que forem fornecidos 
gratuitamente no CPS, mas que o trabalhador escolher 
o mesmo serviço por meio de convênio.

Diante da proposta apresentada pela Aperam os 
representantes dos trabalhadores fizeram a seguinte 
contraproposta em mesa:

CONTINUIDADE DAS NEGOCIAÇÕES
As partes voltarão a se reunir na próxima 4ª-feira, dia 23/11 para continuarem as negociações.
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PARE DE PERGUNTAR PELOS SEUS DIREITOS
LUTE POR ELE!

Denúncias e 
Informações:
99872-1825

VAMSERVICE, LOMAE, CRC ENGENHARIA e 
PH TRANSPORTES

DELTA 
ENGENHARIA

Trabalhador 
insatisfeito 
vai à luta e 
não pede 
demissão
Segundo denúncias que 
chegaram ao METASITA, 
alguns “chefinhos” da 
Delta estão dizendo 
que a empresa vai 
recorrer da decisão do 
TRT/MG no julgamento 
do Dissídio Coletivo e 
que os trabalhadores 
que estão insatisfeitos 
com os salários e as 
condições de trabalho 
que peçam pra sair da 
empresa. 
É muito desaforo! 
A empresa não reajusta 
os salários desde 
novembro de 2014, 
não paga PLR, e ainda 
tenta intimidar a 
companheirada. 
É o contrário! 
Trabalhador insatisfeito 
luta pelo seus salários. 
O negócio não é 
mudar de empresa, 
mas melhorar nossas 
condições na empresa 
em que trabalhamos.
Por isso companheiro, 
trabalhador insatisfeito 
vai à luta e não pede 
demissão!

É nossa insatisfação que 
faz a empresa se mexer

Tem um ditado antigo 
que “quem não chora não 
mama”.

Se a criança tá 
quietinha no berço ela 
não chama a atenção de 
ninguém. Isso vale para 
todos os aspectos da vida.

A campanha salarial 
2015/2016 na Aperam 
durou 08 meses. Fechamos 
um acordo que não 
repôs as nossas perdas, e 
mesmo assim, segundo a 
Aperam está divulgando, 
os trabalhadores a 
elegeram como uma das 
melhores empresas para se 
trabalhar.

Se com todo esse saco 
de maldade os trabalhadores 

ainda estão satisfeitos, a 
empresa se sente motivada 
a propor mais um saco de 
maldade para este ano. 

Quem chega agora 
para trabalhar na Aperam 
e recebe: retorno de 
férias, PLR, restaurante, 
assistência médica, 
etc, e fica satisfeito, 
tem que saber, que 

todos esses direitos são 
frutos da insatisfação 
dos trabalhadores 
materializado em greve.

Portanto, se você 
quer alguma conquista 
nessa campanha salarial 
é bom começar a se 
mexer, mostrar alguma 
indignação, pois “quem 
não chora não mama”.

Aperam fez sua proposta. 
Agora só faltam vocês

Desde o ano passado 
as empresas que prestam 
serviços à Aperam 
unificaram o discurso 
de só fazerem proposta 

depois que a Aperam 
apresentar a sua.

Pois bem, a Aperam 
apresentou sua primeira 
proposta.

Portanto, está na 
hora da Vamservice, CRC, 
Lomae e PH Transportes 
apresentarem suas 
propostas.
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