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TRABALHADOR NÃO GANHA, CONQUISTA!

CAMPANHA SALARIAL 2017/2018

3ª rodada de 
negociação entre 

Metasita x Aperam
Na última 2ª-feira 
às 15h, sindicato e 
Aperam voltaram a 
se reunir visando a 
renovação do Acordo 
Coletivo de Trabalho.

Para início 
de conversa 
questionamos a 

empresa se a mesma 
queria que a proposta 
apresentada por ela, e já 
levada ao conhecimento 
dos trabalhadores fosse 
levada à assembleia onde 
não tínhamos dúvidas que 
seria rejeitada, ou, se a 
empresa estava disposta a 

debater a sua proposta. 
A opção da Aperam 

foi pelo debate. Não 
apresentamos nenhuma 
contraproposta, pois 
só podemos fazer 
com a autorização 
dos trabalhadores. 
Porém, questionamos e 
discordamos da proposta 
da empresa em reduzir 
o percentual de hora 
extra; de não apresentar 
nenhum ganho real; 
de apenas querer repor 
as perdas de 1,80%; de 
propor um abono que 
pouco significava para 
os trabalhadores, entre 
outras coisas.

Após o debate, com as 
partes defendendo suas 
posições, ficou agendada 
nova reunião para a 
próxima segunda-feira, 
dia 27/11/2017. Devido à 

agenda da Aperam às 15h.
Nossa expectativa é 

que a proposta inicial 
seja alterada e possamos 
convocar assembleia.

N&A
Todos que trabalham na 
N&A são pais de família. 
Trabalhamos porque 
precisamos de sustentá-la. 
Mas, fica difícil explicar 
para a esposa e para 
os filhos como mesmo 
trabalhando todos os 
dias na hora de pagar as 
contas básicas não tenho 

dinheiro para pagar, pois 
o patrão está sempre 
atrasado com a gente. 
Atrasa o pagamento, atrasa 
o adiantamento, atrasa a 
cesta básica e descobrimos 
agora que até o depósito 
do FGTS está atrasado.
N&A deveria significar: 
“NÃO ATRASE POR FAVOR”.

COM A PALAVRA O TRABALHADOR
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Metasita se reúne com a Aperam para cobrar 
contratação de mão de obra da região durante as 
reformas do alto forno e RCO’s dentro da usina

Na última quinta-
feira, 16/11, estivemos 
reunidos com a 
Aperam para discutir 
a contratação da mão 
de obra local, durante 
as obras de reforma do 
alto forno e RCO, que 
ocorrerão na Aperam 
entre os meses de 
dezembro e janeiro.

A primeira informação 
da Aperam é que ela é 
contratante de serviços 
e não de mão de obra, 
cabendo às empresas que 
ganharam a licitação, 
recrutar os trabalhadores 
para execução das tarefas. 
A empresa nos passou 
que, cerca de 2.000 
trabalhadores estarão 

envolvidos diretamente 
nos trabalhos e que as 
empresas CONENGE, PAUL 
WURTH, EPROM, N&A 
SERVIÇOS, REFRAMAX, 
MAGNESITA, entre outras, 
estão responsáveis pela 
contratação da mão de 
obra.

Fomos informados 
ainda que hoje, já 
foram contratadas 398 
pessoas, e que o auge da 
contratação, que chegará 
aos 2.000, se dará entre 
os meses de dezembro e 
janeiro; e que cerca de 
30 dias estarão dentro da 
usina, aproximadamente, 
1.600 funcionários.

Sobre a contratação 
de mão de obra local, a 

Aperam nos garantiu, 
mesmo reafirmando não 
ser responsável por esse 
serviço, que cerca de 
73% dos prestadores de 
serviços serão contratados 
na região, ou seja, dos 
2.000 trabalhadores 
previstos, 1.500 deverão 
ser do Vale do Aço, até 
por uma questão de custo 
e logística.

Solicitamos junto à 
Aperam, que nos fosse 
repassado o contato 
dos responsáveis pelas 
empresas que irão 
executar as reformas, 
para que pudéssemos 
solicitar agendamento 
de uma reunião para 
tratarmos da contratação 

73% DA MÃO DE OBRA SERÁ DA REGIÃO

da mão de obra local. À 
medida que as reuniões 
forem acontecendo, 
vamos informando aos 
companheiros.

Na reunião com a 
Aperam solicitada pelo 
Metasita, participaram 
também, convidados por 
nós, o Vice-Prefeito, 
Carlos Vasconcelos, 
representando o poder 
executivo, o Presidente 
da Câmara Municipal 
de Timóteo, Adriano 
Alvarenga e o Deputado 
Estadual, Celinho do 
Sinttrocel, Presidente 
da Comissão de Trabalho 
e Previdência da 
Assembleia Legislativa/
MG.

Empresa subestima inteligência dos trabalhadores
IN-HAUS

No dia 21/11 ocorreu 
uma reunião entre os 
trabalhadores da In-Haus 
com a FETRAMOVMG, 
que segundo a empresa 
irá representar a 
companheirada.

Eles foram informados 
que a data base passou 
para maio. Ou seja, eles 
irão ficar 1 ano e 7 meses 
sem reajuste salarial. 
Mesmo com as negociações 
só acontecendo em maio, 
eles foram informados 
que acabou o retorno 
de férias; que todo 
companheiro que laborar 
em um feriado vai receber 
um adicional de R$62,00 
independente do salário 
e do percentual de hora 

extra; um companheiro 
de semana inglesa que 
trabalhar ao sábado 
receberá um adicional de 
50% de hora extra, aos 
domingos 100%. Antes 
era 100% em tudo; que 
a jornada será 12h/36h, 
mas se o companheiro for 
convocado para trabalhar 
nesse intervá-lo de 36 
horas o percentual será de 
50%; o plano de saúde o 
trabalhador terá que pagar 
R$24,90 por dependente, 
se consultar no hospital 
paga uma taxa de R$20,00 
por consulta, e se for um 
consultório particular a 
taxa é de R$40,00. Em 
caso o companheiro ficar 
internado acima de 5 dias 

pagará R$100,00 por dia 
de internação. Para ter o 
convênio odontológico é 
R$13,00 por pessoa. Não 
haverá negociação de PLR, 
e a empresa vai ver se dá 
para pagar algum valor.

Para negociar a 
campanha salarial será 
eleita uma comissão de 6 
pessoas, sendo escolhidas 
3 dessas para representar 
os trabalhadores na 
negociação, com um 
detalhezinho: ninguém 
terá estabilidade no 
emprego.

O adiantamento, nem 
todos receberão, e se 
o trabalhador procurar 
explicação com o 
supervisor, a resposta é 

simples “se não tá bom é 
só pedir conta”!

Na reunião que o 
Metasita teve com os 
representantes da In-Haus 
e da Aperam, foi garantido 
com o testemunho da 
Aperam que nenhum 
direito do trabalhador 
seria tirado, mas não é 
isso que está acontecendo.

Companheirada vocês 
mostram o valor que 
vocês têm, ou daqui uns 
dias provavelmente a In-
Haus irá lhes apresentar 
uma corrente para 
colocar nos pés. E tem 
muito companheiro que 
trabalhava na Vamservice 
que não dava valor ao 
Metasita. Que saudade!!!


