
Sem Censura
INFORMATIVO DO METASITA   -   N° 2334 - 29 de novembro 2017

Federação Estadual dos 
Metalúrgicos de MG

TRABALHADOR NÃO GANHA, CONQUISTA!

CAMPANHA SALARIAL 2017/2018

Assembleia amanhã, 
30 de novembro,

Trabalhadores também irão decidir sobre o processo de 
escolha de seus representantes na negociação da PLR/2018
Na assembleia 

que vamos realizar 
amanhã, 30/11, para os 
companheiros (as) sobre a 
proposta apresentada pela 
Aperam para renovação do 
ACT, os trabalhadores (as) 
presentes, também irão 
deliberar sobre como será 
a votação que escolherá 
seus representantes na 
PLR/2018.

A Aperam está 
propondo que a votação 
se dê de forma eletrônica, 
onde todos os dados 
e informações serão 

de responsabilidade 
da equipe de TI, e os 
dados da votação ficarão 
armazenados no sistema 
da Empresa.

A direção do Metasita é 
contra. 

Os motivos vamos 
explicar na assembleia. 
Porém, a decisão cabe aos 
trabalhadores.

A companheirada 
tem mais um motivo 
importantíssimo para 
encher a casa e fazer uma 
grande assembleia.

Quem muito abaixa acaba mostrando a.....

7h30, 13h, 15h30 e 18h

Os trabalhadores 
receberam com profunda 
indignação a proposta 
apresentada pela Aperam.

Proposta esta, que pode 
ser considerada entre todas 
que foram apresentadas 
até agora pelas empresas 
em Campanha Salarial 

Brasil afora, a pior de 
todas.

O que faz com que a 
Aperam apresente uma 
proposta tão ruim?

A resposta é simples: 
corda bamba! A empresa 
está navegando em 
mares azuis e calmos. 

Os trabalhadores estão 
produzindo e trabalhando 
como nunca. Equipamentos 
que antes tinham 4 ou 
5 trabalhadores, hoje 
funcionam com 1 ou 2, e a 
produção não cai.

Por que a Empresa vai 
preocupar em agradar 

um trabalhador, que 
ela acha que o mesmo 
está satisfeito, que não 
reclama, não participa 
de assembleia, chega a 
colocar a própria vida 
em risco? Quem não se 
dá valor, jamais será 
valorizado por outro.
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USIMINAS

Com a 
palavra o 
trabalhador

USIMINAS faz 
sua 2ª proposta
Em reunião ocorrida na última segunda-feira, a Usiminas 
apresentou a sua 2ª proposta para renovação do ACT.
Reajuste: 1,83%
Abono: R$1.000,00
Manutenção das demais cláusulas

PLR
A Usiminas também anunciou que irá antecipar 30% da 
PLR no mês de dezembro.

APERAM

ABONO na Aperam só se 
o reajuste for em janeiro

O abono oferecido 
pela Aperam em sua 
proposta, só existirá se os 
trabalhadores aceitarem 
que a reposição das perdas 
passe a incidir sobre o 
salário de janeiro/2018, 
e não de novembro/2017. 
Ou seja, somos nós quem 
pagaremos o abono, e não 
a Aperam.

Recebemos um 
companheiro com 
o seguinte e-mail 
que segundo ele 
encontrou caído 
no chão (Estamos 
omitindo o nome dos 
destinatários):
“Senhores,
Temos que lingotar 14 
corridas no inox.
Favor verificar as 
alternativas e fazer 
o direito necessário. 
A situação está 
muito ruim para 
nós, principalmente 
se for por falhas 
operacionais.
Se persistir, vamos 
ter que tomar ação 
radical.
Radical é demissão, 
por falha operacional.
Evitem isso, eu estou 
falando porque a 
pressão está grande e 
estamos continuando 
errando.
O cristão que errou 
na hora errada vai pro 
saco”.
Com a palavra a AperamSindicato  METASITA
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Compromisso dos trabalhadores 
nesta quinta-feira, 30, tem que 
ser com seu salário e melhores 
condições de vida

Para  muitos 
companheiros parece que 
a ficha ainda não caiu. 
O que vamos decidir na 
assembleia é qual será o 
salário que iremos receber 
no próximo ano e quais os 
direitos que teremos. 

Não existe isso de 
“terceirizar” essa decisão. 
Tem uns camaradas que 
acham que é a direção 

do sindicato que tem que 
fazer isso. 

Sabe nada inocente! 
A Empresa tem medo 

é da insatisfação dos 
trabalhadores, e não da 
cara feia dos diretores do 
Metasita. 

O resultado das 
negociações é dado pelo 
que você faz ou deixa de 
fazer. 

É por isso que o 
Metasita cria condições 
para todos participarem, 
para ninguém reclamar 
depois do acordo assinado. 

É você que decide! 
É você que conquista 

ou não!
A direção do sindicato 

só homologa a sua 
decisão.

ASSEMBLEIA APERAM

EXPEDIENTE


