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TRABALHADOR NÃO GANHA, CONQUISTA!

DIREITOS

PROSAÚDE - Uma boa saúde começa aqui!

METASITA e Aperam 
discutem sobre  o 
Projeto Evoluir e 

retorno dos afastados
Na segunda-feira, 

dia 04/06, ocorreu 
uma reunião entre 

a direção do Metasita e o 
diretor do RH/Aperam Luiz 
Otávio e a gerente de RH 
Magda Plais para debater 
sobre o retorno dos 
companheiros que estão 
recebendo alta do INSS, e, 
sobre o Projeto Evoluir.

RETORNO DOS 
TRABALHADORES

Segundo a Aperam, o 
INSS informou à empresa 
que serão reavaliados 
cerca de 480 trabalhadores 
vinculados a ela. Destes, 
20 já se apresentaram 
e 3 foram demitidos. O 
diretor de RH informou 
que a empresa não tem 
como absorver a mão de 
obra de todos que estão 
retornando. 

A direção do Metasita 
solicitou uma ação muito 

criteriosa por parte da 
área de saúde da empresa 
na hora de emitir o ASO 
(Atestado de Saúde 
Ocupacional). É preciso 
que esses exames leve em 
consideração a atividade 
que o trabalhador exercia 
antes de se afastar e o 
motivo que o levou ao 
afastamento. Muitos 
companheiros que estão 
recebendo alta do INSS 
não têm condições reais 
de saúde física ou mental 
de retomarem aos seus 
postos. 

O critério adotado pelo 
INSS por ordem de Temer, 
é reduzir os gastos da 
previdência e, todos nós 
somos testemunhas das 
injustiças que estão sendo 
cometidas em nome dessas 
regras.

Solicitamos também que 
a empresa forneça cursos 
profissionalizantes para 

aqueles companheiros que 
não forem reintegrados. É 
uma oportunidade desses 
trabalhadores retornarem 
ao mercado de trabalho.

Lembramos ainda da 
responsabilidade social 
que a Aperam tem por ser, 
individualmente, a maior 
empregadora da cidade.

PROJETO EVOLUIR
Sobre o Projeto Evoluir, 

a empresa disse que o 
objetivo do mesmo é 
otimizar tempo e recurso, 
e que o mesmo já foi 
aplicado na CST. 

O RH informou que na 
CST houve uma redução de 
30% no quadro de pessoal 
após o Projeto.

Na Aperam ainda não 
é possível identificar qual 
impacto desse Projeto. O 
gerente de RH tranquilizou 
dizendo que dificilmente 
o impacto será o mesmo. 

O Avançar é um Projeto 
com conclusão em 18 
meses, e, ainda está na 
sua primeira etapa. Existe 
tempo suficiente para pensar 
e buscar alternativas que 
minimizem qualquer impacto 
social sobre a cidade.

A Aperam reconhece 
que já possui um quadro de 
pessoal muito enxuto. 

Sobre a mudança no turno 
que está sendo ventilado 
dentro das áreas fomos 
informados que não existe 
no momento nenhum estudo 
visando alterar o turno de 
trabalho dos companheiros de 
nível operacional.

METASITA
Solicitamos aos 

companheiros que 
fiquem atentos e que nos 
mantenha informados para 
que possamos questionar a 
empresa e preparar reação, 
se for necessário.

Informações: 3849-9123
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ÓLEO DIESEL

EXPEDIENTE

COM A PALAVRA 
O TRABALHADOR

IN-HAUS

EPROM

Reunidos em 
assembleia na quarta-feira, 
dia 30/05 na sede do 
Metasita, os companheiros 
vinculados à EPROM 
rejeitaram a proposta da 
empresa de parcelar em 20 
vezes as verbas da recisão 
do contrato de trabalho. 
A proposta da empresa 
não contemplava todas as 
verbas que o trabalhador 
tem direito como as 
multas, etc.

Ficou decidido que o 
Metasita irá propor uma 
ação coletiva cobrando da 
EPROM os direitos devidos 

aos trabalhadores. A ação 
será por substituição 
processual.

MÁ FÉ
Ao mesmo tempo em 

que representantes da 
EPROM reuniam no MPT 
buscando uma alternativa 
negociada para quitar os 
seus débitos com seus 
trabalhadores, ela começou 
a chamar individualmente 
os companheiros no 
escritório da empresa e 
propor um acordo. 

Pelas informações 
que chegaram até nós na 

assembleia, ela está prometendo 
contratar esses trabalhadores no 
contrato que assumiu de apoio 
aos trabalhadores do POOL da 
Aperam.

Imaginamos que esse 
contrato deve ser muito 
bom, com muitos postos 
de trabalho, pois são mais 
de 200 companheiros que 
estão no prejuízo com 
a EPROM. Se a empresa 
tem um novo contrato 
com a Aperam é sinal 
que a empresa vai ter 
recurso para, na justiça, 
pagar o que deve aos 
trabalhadores.

Redução do preço do óleo diesel não pode ser 
uma conta a ser paga pela sociedade

Os companheiros 
caminhoneiros 
conseguiram uma grande 
vitória com a mobilização 
que quase parou o país. A 
redução de 0,46 centavos é 
significativa para 
o companheiro 
autônomo, porém 
muito maior para 
os donos das 
transportadoras e 
seus milhares de 
caminhões.

Mas quem vai 
pagar a conta 
da redução do 
preço do diesel? 
A Sociedade ou o 
mercado?

Pelas falas 
do Temer e seus 
representantes 

essa conta será paga pela 
sociedade, com redução 
nos poucos investimentos 
e retenção orçamentária. 
O mercado continuará 
“mamando” nos dividendos 

da Petrobrás que por 
ser uma estatal deveria, 
primeiramente, ter seus 
lucros voltados para o bem 
estar social.

A escolha de Temer tem 
uma razão de ser. 
Ele congelou por 
20 anos os gastos 
sociais e não fizemos 
nada. Empurrou 
goela abaixo dos 
trabalhadores a 
Reforma Trabalhista 
e não houve 
reação à altura. 
Foi denunciado 
duas vezes, e, com 
verbas dos nossos 
impostos comprou os 
deputados para que 
não fosse cassado. 

E agora? 

Trabalhadores rejeitam proposta

“Estamos trabalhando 
de um horário que 
na teoria seria 12/36 
porém, estamos 
trabalhando quase 
todas as folgas 
chegando a 5 dias 
trabalhados diretos. 
A pressão está 
muito grande não 
aguentamos mais! 
Estamos trabalhando 
com atestado médico 
no bolso, pois 
somos ameaçados 
de demissão; existe 
gestor ameaçando 
bater(agressão física) 
em funcionário 
dentro da fábrica, 
e a segurança está 
ficando em segundo 
plano. Só este ano, 
já superamos 10 
quase acidentes com 
potencial. 
Estamos à mercê 
de uma escravidão, 
faltando apenas o 
chicote. 
Nossa data base seria 
em Março, passou 
para Maio e até agora 
nada. 
Gostaríamos que o 
Metasita entrasse 
com pedido junto 
ao Ministério 
Público para nos 
representar, porque 
estamos nos sentindo 
abandonados dentro 
de uma senzala.”


