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ASSEMBLEIA VIRTUAL

Trabalhadores da Aperam irão decidir sobre a
Nova Contraproposta da empresa

A

diretoria do
METASITA convoca a todos os
trabalhadores da
Aperam, para uma Assembleia
Virtual que ocorrerá nos dias 06
e 07 de janeiro de 2021, quarta
e quinta-feira, respectivamente,
para decidirem sobre a APROVAÇÃO ou NÃO da nova
contraproposta apresentada
pela empresa para a negociação da Campanha Salarial
2020/2021.

PRA PENSAR
A empresa disse que em
seu planejamento contava
que a inflação ficaria em
2% e não em 4,77%.
Trabalhador vocë irá pagar
pelo erro de cálculo da
empresa?
Trabalhador (a),
pense nisto!

A Assembleia terá início às
08 horas da quarta-feira, dia
06/01/2021 e o encerramento
será na quinta-feira às 15 horas,
quando será feito a apuração.

Companheiro/a, acreditamos
que a proposta será rejeitada.
Mas temos que ir além. O
que você propõe como ação
para demonstrarmos nossa
insatisfação para a empresa?

Cada trabalhador receberá uma
enquete, via email, para tomarem a decisão de acordo com a
sua consciência.

Envie sua sugestão pelo
email que você recebeu
a Enquete para votação.
O sigilo é garantido.

Todos sabem que a proposta é ruim.
Chegou a hora da decisão, e de propor ações

A empresa já colocou o quanto você vale nesta
negociação. Você concorda?
Vale a pena manter os recordes de produção?
Vale a pena ouvir o seu chefe quando ele quase
te obriga a votar no sim?
Lembre-se quanto maior a reposição da inflação
maior a PLR.

EDITAL ELETRÔNICO DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA VIRTUAL
Pelo presente Edital Eletrônico de Convocação, o Sindicato dos Trabalha-

dores nas Indústrias Siderúrgicas, Metalúrgicas, Mecânicas, de Material
Elétrico, Material Eletrônico, Desenhos/Projetos e de Informática de Timóteo e Coronel Fabriciano - METASITA, com sede na Avenida Monsenhor Rafael, nº 155, Bairro Timirim, Timóteo-MG, por seu representante
infra-assinado nos termos do que dispõem as normas legais, com autorização da Comissão Executiva, e, em conformidade com o estabelecido
no Estatuto da Entidade, CONVOCA todos os trabalhadores da empresa
APERAM INOX AMÉRICA DO SUL S/A. pertencentes às categorias
profissionais que representa, conforme listagem de endereços eletrônicos
(email) fornecida pela APERAM INOX AMÉRICA DO SUL S/A, sócios
e não sócios da entidade, para uma Assembleia Extraordinária Virtual,
a realizar-se nos dias 06 e 07 de janeiro de 2020, quarta e quinta-feira,
respectivamente, com término previsto para 15 horas do dia 07/01/2021,
na forma de enquete eletrônica através da ferramenta “Formulários Google”. Todos os trabalhadores envolvidos receberão no seu email fornecido
pela APERAM INOX AMÉRICA DO SUL S/A, uma enquete onde irão
responder se APROVAM ou NÃO a contraproposta apresentada pela
Aperam, observando-se o quorum legal nos termos do artigo 612 da CLT,
para tratar e deliberar, ainda de acordo com a lei e estatuto da entidade,
sobre a seguinte ordem do dia: 1) Apreciação e Deliberação da contraproposta da Aperam visando a negociação do Acordo Coletivo de Trabalho
2020/2021; 2) Deliberações Consequentes; 3) Encerramento. Timó-

teo/MG, 06 de janeiro de 2021. COMISSÃO EXECUTIVA.

PROPOSTA DA APERAM
> REAJUSTE: 4,77% (1º/07/2021) para empregados
com salário até R$9.300,00;
> REAJUSTE FIXO: de R$443,61 para empregados
com salário acima de R$9.300,00;
> CARTÃO ALIMENTAÇÃO: R$80,00/Mês, a partir de
janeiro;
> ABONO: R$800,00. (Incluindo os trabalhadores
com contrato de trabalho suspenso)
MANUTENÇÃO DAS DEMAIS CLÁUSULAS
ESSES SÃO OS EMAIL’S PELOS QUAIS VOCÊ
RECEBERÁ O LINK PARA VOTAÇÃO

tesouraria.metasita@gmail.com
tesourariametasita@hotmail.com
secretariametasita2@gmail.com
claudiadominato@gmail.com

com a palavra o trabalhador
APERAM
1) CALDEIRA

“Gostaria de saber da direção do sindicato porque as reclamações que fazemos da caldeira nunca são publicadas
no boletim.
O que rola aqui, é que o diretor do Metasita aqui da área,
barra todas essas denúncias. Nós pagamos a mensalidade e nunca temos repostas do sindicato.
A gerência matem o diretor do Metasita só na sombra
e água fresca, sem trabalhar e ainda recebendo
periculosidade, só para esconder os podres da área. Pelas
informações que ouvimos, toda hierarquia sabe e fala que
ele não tem função nenhuma dentro da empresa.
Peço mais uma vez o apoio do sindicato”.
**
“Venho por meio deste, demonstrar toda incompetência
da gestão da PAI, em relação a segurança das pessoas na
Aperam.
Trabalhamos em um equipamento com 45 anos, que já
deveria ser descartado, pois a vida útil já foi ultrapassada
e em todas as fábricas no Brasil e no mundo não
passaram de 25 anos.
Estou falando da Caldeira, um dos principais
equipamentos desta empresa e sem este não existe a
produção de aço.
No mês de Dezembro, teríamos uma reforma, e a mesma

foi cancelada por incompetência desta gestão atual.
Estamos trabalhando neste equipamento, cheio de trincas
e vazamentos, com riscos de explosão e acidentes fatais.
Aqui estão todos com medo de adentrar a esta planta
da caldeira, nos precisamos do emprego, mas trabalhar
nesta situação, não estar dando.
Temos familiares lá fora, e a cada dia que viemos para
esta empresa nos despedimos como se fosse o último dia.
Esta caldeira pode a qualquer momento vir a explodir e
fazer vítimas.
Quando relatamos para o supervisor os possíveis riscos,
manda a gente calar e esconder os problemas, e sempre
com ameaças de advertência ou demissão.

Sr’s Diretores, se nada for feito para melhorar
nossas condições de trabalho,iremos qualquer
dia chegar e parar este equipamento e toda a
planta da Aperam.

Se algo não
puder ser feito
com segurança,
que não seja feito”.

2) FAZER MAIS COM MENOS
“Sinceramente não consigo entender tanta hipocrisia no posicionamento da empresa. Ela diz que não pode fazer proposta
melhor devido ao “Cenário desafiador para o ano de 2021”
(isso está no sintonia). Único cenário desafiador que vejo é
conseguirmos produzir a quantidade que se faz necessário nos
primeiros meses(carteira / produto vendido). VAMOS BATER
RECORDE DE PRODUÇÃO e esse RH fala que não pode
valorizar o trabalhador?? Esse ano de 2020 fizemos milagre
para essa empresa. Todas as áreas operacionais rodaram com
quadro reduzido ao extremo durante a pandemia, e continuamos
produzindo sem parar devido a pedidos feitos pela China. Para
que ela lucrasse: Não fizemos horário de almoço, trabalhamos
sete dias consecutivos, trabalhamos durante as férias e como
consequência a empresa teve um ganho de gestão absurdo. Só
olhar os indicadores da PLR.
Em troca de tanto esforço, o que ela quer nos dar? Uma mixaria. Devido a essa falta de valorização aos empregados, que
está havendo saídas constantes de companheiros da empresa,

ninguém quer ficar
aqui, ninguém aguenta
ganhar tão pouco e a
cada dia que se passa
FAZER MAIS COM
MENOS.
Não sei como essa
empresa ganhou
prêmio de um dos
melhores lugar para se
JÁ CHEGA,
trabalhar, a não ser que foram visitar ESTAMOS CANSADOS,
A ENERGIA ACABOU!!!
o escritório central para colher
dados. Venham aqui no chão de fábrica de verdade, onde o pau
quebra e pergunte aos empregados como está a situação de fato.
Muito fácil punir, abusar, jogar responsabilidade nas costas das
pessoas e sugar até a última gota de motivação do trabalhador
e não reconhecer.”

ÓRGÃOS OFICIAIS
Como já informamos por diversas vezes, os trabalhadores sabem que os órgãos oficiais do sindicato são
o facebook, instagram e site do Metasita, e os informativos Sem Censura e Unificação.
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