
INFORMATIVO DO METASITA   -   N° 2412 -   27 novembro 2019

APERAM - CAMPANHA SALARIAL 2019/2020

NOVA ASSEMBLEIA

Amanhã, dia 28/11
às 7h30, 13h, 15h30 e 18h

Trabalhadores da Aperam irão 
decidir os rumos da Campanha Salarial

Os trabalhadores (as), 
estão convocados a 
participar de uma nova 
assembleia amanhã, 

quinta-feira, dia 28 de 
novembro na sede do 
sindicato para decidirem 
sobre a contraproposta 

da empresa, apresentada 
em reunião realizada 
nesta terça, dia 26/11.
É hora de decidir! Será 

mais uma oportunidade 
para quem não 
participou da assembleia 
anterior, participar.

      FALA 
COMPANHEIRO

APERAM
RESTAURANTE REGIONAL I

“Por várias vezes já 
reclamamos da diferença 
para o restaurante 
central. É uma miséria de 
carne; tem suco quente; 
lanche nem se fala...Por 
quê nossa comida é tão 
diferente? Por quê somos 
tratados dessa forma? Será 
porque não fazemos parte 
da diretoria? Aguardamos 
retorno da Aperam!!!”
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      FALA 
COMPANHEIRO

No mesmo 
dia em que 
a Reforma 
Trabalhista 
completou 2 
anos, governo 
anunciou 
medida que 
reduz tributação 
das empresas 
e joga a conta 
nas costas 
dos jovens 
trabalhadores.

CARTEIRA VERDE AMARELA
No mesmo dia em que 

a reforma Trabalhista 
completou dois anos, 
o governo Bolsonaro 
anunciou a Medida 
Provisória que institui 
o Programa Verde e 
Amarelo na segunda-
feira, 11/11/2019.

O programa segue a 
lógica de precarização 
dos direitos dos 
trabalhadores que já 
vinha com a reforma e a 
‘promessa’ de geração de 
empregos. 

O governo anunciou 
que pretende criar 1,8 
milhão de empregos.

Nesse período de 
reforma Trabalhista, 
não houve criação de 

empregos. 
O número de pessoas 

desempregadas quase 
não mudou. 

Em novembro de 
2017, eram 12,6 milhões 
de brasileiros. 

Em setembro passado, 
eram 12,5 milhões de 
desempregados. 

Houve o aumento 
de empregos precários, 
que ganham menores 
salários, têm menos 
direitos e menos 
condições de trabalho.

A Medida reduz 
a tributação dos 
empresários e joga na 
conta da juventude 
trabalhadora. 
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ESTRAGOS DA MP 905
1) A MP estabelece que o contrato 
verde e amarelo valerá para 
contratações de jovens entre 18 e 29 
anos, que ocorrerem no período de 1º 
de janeiro de 2020 a 31 de dezembro 
de 2022. 

2) A empresa poderá contratar até 
20% do total de trabalhadores na 
modalidade. 

3) Haverá teto de salário para os 
jovens de até 1,5 salário mínimo 
nacional, o que equivale a R$ 1.497.

4) São contratos por prazo 
determinado de, no máximo, 24 meses.

5) Haverá redução da alíquota de 
contribuição do FGTS de 8% para 2%. A 
redução da multa do FGTS em caso de 
demissão sem justa causa de 40% para 
20%.

6)TRABALHO OS DOMINGOS
Além de atacar os direitos da
juventude brasileira, a MP libera o
trabalho aos domingos e feriados, 
que tinha sido derrubada na 
tramitação do programa de Liberdade 
Econômica. A folga poderá ser em 
qualquer dia da semana.

7)DESEMPREGADO TAMBÉM
    VAI PAGAR A CONTA
O governo Bolsonaro anunciou que 
as empresas terão desconto na 
contribuição previdenciária patronal, 
que será reduzida de 20% para zero. 

8) SEGURO-DESEMPREGO
Para sustentar a medida, o governo 
anunciou que vai taxar o seguro-
desemprego em 7,5%. Os
desempregados vão bancar o 
programa durante o período que 
receberem o benefício. 

Empresa: APERAM 
Atividade: LIMPEzA 
dE POTE dE ESCóRIA.

“Essa limpeza é feita 
com auxílio de um 
tubo de oxigênio,mas 
em consequência, gera 
muita poluição. 
Essa atividade era 
feita fora do galpão, 
mas em horários onde 
a imprensa não tivesse 
como tirar fotos e 
tomar as providências 
cabíveis. Enfim, 
enquanto a população 
dorme a empresa 
polui. Pois a noite, 
não se percebe a olho 
nu. Hoje em dia, essa 
atividade é realizada 
dentro do galpão 
da Aciaria. Devido a 
grande demanda de 
serviço, está sendo 
realizada durante o 
dia. Em consequência, 
a grande poluição 
gerada fica 
concentrada dentro do 
galpão  prejudicando a 
saúde dos operadores.

RESUMINdO: faziam 
uma atividade a noite 
para o meio ambiente 
não tirar foto e 
punir a empresa. Mas 
está faltando pote 
de escória porque 
estão ficando muito 
“embodados”. Com isso, 
está precisando limpar 
o quanto antes, mas 
apenas a noite não dá 
conta, então trouxeram 
essa atividade para 
dentro do galpão onde 
limpam o dia todo. 
Mas o galpão fica 
todo cheio de fumaça 
tóxica”.

 REFORMA TRABALHISTA


