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INFORMATIVO DO METASITA   -   N° 2337 - 21 de dezembro 2017

Federação Estadual dos 
Metalúrgicos de MG

TRABALHADOR NÃO GANHA, CONQUISTA!

CAMPANHA SALARIAL 2017/2018

Metalúrgicos 
da Aperam
todo mundo na AsseMbleiA 
desta sexta-feira dia 22, às 
7h30, 13h30, 15h30 e 18h 

Todos os trabalhadores da Aperam estão convocados para analisar e 
deliberar sobre a proposta apresentada pela Empresa:

1)REAJUSTE SALARIAL: 1,83%  a partir de janeiro/2018

2)PISO SALARIAL: 3% a partir de janeiro/2018

3)ABONO SALARIAL:  Terão direito ao abono os 
empregados ativos em 31/10/2017 e será pago até 5 dias 
úteis após a assinatura do acordo coletivo.

a)Para empregados com salários até R$3.200,00: R$950,00;
b)Para os demais empregados: R$500,00.

4)HORAS EXTRAS: manutenção da atual cláusula com 
o percentual de 100% sobre o valor da hora normal para 
as horas extras realizadas no posto de trabalho e para as 
demais horas extras a remuneração será de 50% sobre o 
valor da hora normal.

a) O passivo das horas extras realizadas até 
outubro/2017, a Aperam compromete fazer o pagamento 
da seguinte forma:

a) Níveis operacionais e administrativos (100%);
b) Os trabalhadores nível, TNM, pagamento de (50%);
c) Os Trabalhadores nível, TNU, pagamentos de (20%);

5)BANCO DE HORAS: as horas extras realizadas no 
período de novembro/2017 a outubro/2018 que não 
forem compensadas nesse período, serão pagas até o 
mês de dezembro/2018. Para os empregados da categoria 
operacional, as horas extras não compensadas relativas ao 

Confira a proposta da empresa abaixo:
período de novembro/2017 a abril/2018, serão pagas no 
mês de maio/2018. 
OBSERVAÇÃO: A redação dessa cláusula será validada 
pelas partes no documento final do acordo coletivo.

6)UNIFORME: A Aperam fornecerá anualmente 3 pares de 
uniformes, subsidiados para os empregados na seguinte 
forma:

a)95% para o Estrato I;   
b)85% para o Estrato II;       
c)75% para o Estrato III.

§ 1º - a Aperam fornecerá o 4º e 5º uniforme a 
empregados (as) que atuem em algumas áreas de 
produção e manutenção que gerem maiores desgastes à 
vestimenta, identificados em estudo realizado pela área de 
Segurança e Medicina do Trabalho.

§ 2º - a cada 5 anos, a Aperam fornecerá um agasalho de 
frio para todos os seus empregados.

7)TAXA NEGOCIAL: Manutenção da atual cláusula do ACT 
garantindo o direito de oposição do desconto manifestado 
pelo empregado junto ao Metasita até o dia 15 de 
janeiro/2018.

Não deixe que o outro decida por você!
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Com a 
palavra o 
trabalhador
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APERAM PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS

Sorteio dia 23/12/2017 
pela loteria federal
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R$ 5,00
Compre, ajude o Metasita 

e concorra a 02 prêmios: 1 Moto CG 160 

Start e 1 bicicleta Aro 26 - 18 marchas

CIPA 
monárquica

“O que deveria ser 
uma comissão está se 
tornando uma monarquia, 
onde as opiniões dos 
cipistas representantes 
dos trabalhadores não 
são levadas a sério, o 
único ponto de vista 
válido é do ser supremo. 
Esse ser supremo 
que vem tornando as 
reuniões um verdadeiro 
inferno, com seus gritos, 
apontamento de dedo, 
ameaças, perseguições e 
descontrole emocional.
Os assuntos que deveriam 
ser tratados com a 
comissão paritária chega 
apenas em caráter 
informativo, onde não 
há portas para discutir 
pontos frágeis. Alguns 
assuntos são maquiados, 
exemplo: o puxadinho 
do regional 1 que foi 
reivindicado algumas 
melhorias, e a ação 
tomada, foi a exclusão 
do grupo de whatsapp 
da CIPA. Enquanto 
isso, as filas continuam 
grandes, a climatização 
ruim e os trabalhadores 
sendo desrespeitados em 
seu horário de refeição. 
Quatro meses já se 
passaram e os acidentes 
e quase acidentes 
continuam acontecendo, 
os trabalhadores 
continuam expostos 
e a resolução dos 
problemas...
A empresa irá levar 
a CIPA a sério ou irá 
continuar com esse 
teatro?”

EXPEDIENTE

São os votos da diretoria e funcionários do Metasita

A negociação salarial 
entre a direção do Metasita 
e os representantes 
do Sindimiva está 
praticamente suspensa. Até 
mesmo porque, os patrões 
querem piorar a Convenção 

Comissão de negociação que representa 
os patrões estende data base

Coletiva de Trabalho 
retirando várias cláusulas.

Em reunião afirmamos 
que não aceitamos 
tamanho retrocesso.

A data base está 
garantida até dia 

12/01/2018.
Esperamos que na 

próxima reunião, em data 
a ser agendada, os patrões 
apresentem uma proposta digna 
para ser apresentada para os 
trabalhadores em assembleia.


