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TRABALHADOR NÃO GANHA, CONQUISTA!
CAMPANHA SALARIAL 2017/2018

Aperam: demorou.
Mas, acordo assinado!
O Acordo Coletivo aprovado pelos trabalhadores na
assembleia do dia 04/01, foi assinado pelos representantes
dos trabalhadores e da Aperam e já está valendo.
Assembleia
Depois de todo
burburinho criado pela
suspensão da assembleia
que estava sendo realizada
no dia 22/12, a direção do
METASITA imaginava que
teríamos uma assembleia
com presença recorde.
Mas não foi o que
aconteceu!
Reclamar, ainda mais
quando se pode fazer
isto por rede social, sem
mostrar a cara, é mais
fácil do que fazer.
Os presentes, por
margem pequena,
decidiram pela aprovação
da proposta apresentada
pela Aperam.
A quem cabe e tem
poder de decidir, decidiu.
Taxa negocial
Três trabalhadores,
provavelmente dos
que preferiram fazer
qualquer coisa a arcar

com a responsabilidade
de decidir, foram ao
METASITA, para cortar a
taxa negocial. Segundo
eles, todos estariam
comentando que haveria
um desconto de R$50,00.
Mal informados ou má fé?
Como foi explicado na
assembleia e já informado
à Aperam, mesmo
tendo sido aprovado em
assembleia, na haverá
desconto desta vez,
repetindo o ocorrido no
ano passado, da taxa
negocial.
Enquanto perdurar
a decisão de que só
podemos cobrar taxa
negocial dos sócios,
os que já sustentam a
Entidade, favorecendo
os que exploram que
só querem se dar bem,
mesmo que seja às custas
da contribuição alheia,
não vamos cobrar taxa
negocial.

Pagamentos

A agenda de pagamentos ficou assim:
retorno de férias
O retorno de férias de quem está
pendente será realizado hoje.
ABONO
O abono será pago junto com o
adiantamento na segunda-feira 15/01.
REAJUSTE SALARIAL
O reajuste será pago junto com o
pagamento no final do mês.

A Direção do
METASITA, via seu
departamento jurídico já
solicitou ao Ministério
Público do Trabalho uma
audiência de mediação
entre o sindicato, a N&A
Serviços e a Aperam,
para buscar uma
solução para o calote
dado pela empresa
nos trabalhadores. A
N&A não fez depósito
de Fundo de Garantia,
pagamento do INSS,
mesmo sendo recolhido
dos trabalhadores,
salários, etc.
Encaminhamos à
Aperam correspondência
solicitando a retenção de
qualquer valor que teria de
ser repassado à N&A para
que o mesmo seja usado
para pagar as dívidas com
os trabalhadores.
A audiência solicitada
pelo Metasita foi agendada
para o dia 19/01/2018
às 13h30 no MPT em
Fabriciano.

Informações: 3849-9100

EXPEDIENTE

APERAM - PLR/2018

Assembleia na próxima
quarta-feira, dia 17
A Comissão
que representa os
trabalhadores na
negociação da PLR
2018 convoca todos
os trabalhadores que
trabalham na Aperam para
análise e deliberação da

proposta negociada até o
momento para pagamento
da PLR 2018.
A Comissão reforça a
importância da presença
de todos que não recebem
o GD independente da
função, pois o acordo que

for assinado no futuro
valerá para todos. A
omissão não é o caminho
para melhorar o que temos
para receber.
A assembleia será
realizada em 4 horários:
7h30, 13h30, 15h30 e 18h.

Horários:

7h30,
13h30,
15h30 e
18h
HOMOLOGAÇÃO NO METASITA

Como ficam as
homologações das rescisões
de Contrato de Trabalho?
Como todos sabem,
a partir da entrada em
vigor da “deforma
trabalhista” do Temer,
as empresas não são
mais obrigadas a fazer a
homologação do Termo de
Rescisão de Contrato de
Trabalho - TRCT.
Com a Aperam,
ficou acertado que
os companheiros que
quiserem, poderão levar

o TRCT para ser conferido
no METASITA antes de ser
assinado.
A grande maioria dos
trabalhadores não têm
o conhecimento básico
para detectar se algum
direito dele está deixando
de ser pago na rescisão.
Depois dela assinada,
só caberia recurso na
justiça. Caminho longo e
que nem sempre nos dá a

garantia de chegar onde
precisamos.
Por isso, o
Metasita manterá o
seu departamento de
homologação funcionando.
Mas, lógico que esse
serviço só será prestado
aos sócios do Metasita.
Quem não é sócio,
aliado do patrão, tem que
confiar no seu aliado.
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SEJA CONSCIENTE! NÃO JOGUE ESTE INFORMATIVO EM VIA PÚBLICA

N&A
N&A Serviços
Dá calote nos
trabalhadores

