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APERAM - CAMPANHA SALARIAL 2019/2020

Trabalhadores/as da Aperam
Chegou a hora

A

diretoria
do Metasita
convoca todos
os trabalhadores e
trabalhadoras da Aperam
para assembleia nesta
quarta-feira, dia 08

nos 04 horários de
sempre às 7h30, 13h30,
15h30 e 18h, para
analisar e deliberar
sobre a contraproposta
apresentanda pela
Aperam em reunião
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no auditório do Metasita às

7H30, 13H30,
15H30 e 18H.

realizada ontem, dia
06/01, no Escritório
Central da empresa.
Sua presença é
fundamental nesse
momento.
O acordo que

queremos depende de
todos, juntos, para
conquistarmos um
Acordo Coletivo à altura
que a categoria merece.
Não deixe que o outro
decida por você!

APERAM

Quem tem pressa, machuca o outro
A falta de planejamento e a pressa para execução dos serviços foram os
principais fatores responsáveis pelos acidentes e incidentes

O ambiente interno
que parecia tranquilo,
virou um ambiente
onde os trabalhadores,
devido à pressão para
entregar o serviço em
tempo recorde, devido
ao acúmulo exagerado e
concentração de muitos
trabalhadores em uma
só área ou equipamento,
devido talvez à falta
de treinamento

de segurança, ou
treinamento deficiente,
em especial para
os trabalhadores de
parada, os responsáveis
pela Aperam e pelas
reformas estão expondo
todos os trabalhadores a
condições inseguras.
Não é atoa que
no final de 2019,
acidentes e incidentes
viraram uma rotina

na fábrica. Só para
se ter uma ideia, nas
últimas reformas eram
muito mais pessoas
trabalhando, e as
ocorrências foram bem
menores do que agora.
Pelos relatos
recebidos, foram 4
acidentes, aqueles
que machucam os
trabalhadores, adoecem
suas famílias, e gera

uma enorme tensão
dentro da usina, e
mais de 15 lesões com
atendimento médico,
somente no mês de
dezembro/2019.
Esperamos que ações
estejam sendo tomadas
para resolver esses
problemas de gestão,
onde o trabalhador está
“pagando o pato” com
sua integridade física.

funcionários do Pool
estão pedindo pra sair
pois não aguentam mais
esses abusos, somos
tratados como escravos,
salários baixos, e
a gerência tem a
coragem de falar que
se queremos melhorar o
salário temos que mudar
de área pois no Pool
temos que contentar

com o pouco que
ganhamos, temos os
menores salários da
usina, um mecânico
1 de área ganha no
mínimo 9,00 reais/
hora enquanto os do
Pool estão com salário
de 7,74 reais/hora,
estamos há 5 anos
sem aumento, não
aguentamos mais.”

pagamento da cesta
básica.
Na verdade, o
negócio aqui virou uma
bagunça.
Só que, na hora
de exigir o nosso
trabalho, as cobranças

são muitas, na hora
de cumprir com seus
deveres e garantir
nossos direitos, estão
fazendo de cegos,
surdos e mudos.
Nos ajudem por
favor!

FALA
COMPANHEIRO
“No Pool está
impossível trabalhar,
após a primeira
denúncia as coisas
estão piorando, a
pressão só aumenta,
gestão por ameaça.
Nesse fim de ano
trabalhamos nos
finais de semana,
pois a empresa
não quiz contratar

mais mão de obra
terceirizada, nunca
recebemos hora extras,
trabalhamos natal,
ano novo, sábados e
domingos para poder
folgar no dia que eles
querem, e quem recusa
a trabalhar ainda é
punido, estamos sendo
liderados por pessoas
despreparadas. Vários

GREGÓRIO RETÍFICA
Pedimos ajuda
aos companheiros
do Metasita pois,
trabalhamos na
empresa Gregório
Retífica, e prestamos
serviço dentro da área
da Aperam.

Ocorre que, cortaram
o nosso café da
manhã, sem nenhuma
justificativa, e não
pagaram a 2ª parcela do
13º salário.
Também, não têm
uma data certa para

SEDE: Av. Monsenhor Rafael, 155, Timirim/Timóteo MG: 3849-9100/9101 - SUBSEDE: Fabriciano: 3841-3909 - SUBSEDE: Ipatinga: 3825-8535 - Site: www.metasita.org.br E-mail: secretaria@metasita.org.br Resp.: Diretoria Tiragem: 2.500 exemplares

Não jogue este informativo em via pública

APERAM - POOL

