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1.200.000,00

PROCESSOS JUDICIAIS

R$
Aguardando liberação da justiça

O

s trabalhadores
da Aperam, reunidos em Assembleias nos dias 07/12 e
09/12/2020 deliberaram
sobre a proposta que a
Aperam apresentou para
por fim aos processos
coletivos de vantagem
pessoal e dos reflexos
do adicional noturno e
APROVARAM o acordo.
De lá pra cá, houve
divergências nos cálculos, até que se chegou ao cálculo final se
apurando mês a mês o
valor recebido a título
de adicional noturno
para fins de apuração
dos reflexos, dando mais
credibilidade nos valores
que cada trabalhador
tem direito.
Tendo a Juíza homologado o acordo apresentado pelas partes, o
pagamento será feito em
12 parcelas, com valor
mínimo de R$ 200,00
para cada parcela, conforme aprovado pelos
trabalhadores nas assem-

bleias dos dias 07/12 e
09/12/2021.
Somente com o pagamento da 1a. parcela
serão injetados na economia regional, mais de
R$ 1.200.000,00 (Hum
milhão e duzentos mil
reais).
VANTAGEM PESSOAL
ESTÁ NA CONTA
O valor da 1ª parcela do
processo das vantagens
pessoais já está sendo
transferido para os trabalhadores.
AGUARDANDO JUSTIÇA
LIBERAR ALVARÁ
Esclarecemos que o
valor da 1ª parcela do
processo dos reflexos do
adicional noturno ainda
não está na conta do
Sindicato, pois falta o
Juiz expedir o Alvará.
Assim que recebermos, os repasses serão
iniciados.
O advogado do Metasita, Dr. Bruno Andrade,
chegou a pedir para a
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empresa fazer o depósito
diretamente na conta do
Metasita. Como não foi
aceito, a empresa depositou o valor em uma
conta judicial.
Diante da demora

para a expedição do
alvará, enviamos ofício
para a Aperam novamente solicitando que
as próximas parcelas
não sejam depositadas
judicialmente.

VITÓRIA
DO METASITA

Esta é uma conquista de uma
aposta feita pela direção do Metasita,
até porque, a imensa maioria dos
trabalhadores nem sabia que tinham
este direito, e se fosse pra entrar na
justiça
contra a
empresa,
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Má fé em dobro
Para aqueles que
fingem esquecer...
Refrescando a memória dos trabalhadores
vamos explicar novamente como se deu o acordo
que chegou aos valores
que estão sendo recebidos pelos trabalhadores.
O Metasita ganhou
uma ação de valor X. A
Aperam se propõs a fazer
um acordo para adiantar
o pagamento, porém
pedindo um desconto
no valor de 20% sobre o
valor que teria direito.
Exemplo: Se o trabalhador teria direito a
receber o valor líquido
de R$10.000,00, com
o desconto dado este
valor líquido foi para
R$8.000,00.
Sobre este valor de
R$8.000,00 ainda tem os
descontos legais, como
a contribuição previdenciária que no futuro
irá aumentar o valor da
aposentadoria, e o FGTS,
que quando o trabalhador
desligar ele irá recebê-lo
com multa.
O acordo proposto
pela Aperam foi aprovado em assembleia pelos
trabalhadores e não pela
direção do sindicato.
OPOSIÇÃO
Alguns trabalhadores quando chegam no
sindicato para entregar
seus dados bancários es-

tão sendo recebidos por
membros da oposição,
que lhes mostram uma
planilha com os valores
sem o desconto aprovado
em assembleia. E ainda,
há uma tremenda mentira de que o honorário
de sucumbência, que
está sendo recebido pelo
advogado, está sendo
descontado dos trabalhadores. Não falam que são
pagos pela Aperam.
O discurso da oposição se junta a má fé do
trabalhador que já não
gosta de contribuir com
a instituição, que está
colocando o dinheiro no
seu bolso. E ele simplesmente vai à secretaria
e fala da conversa que
teve, por exemplo, com o
Sr. Antônio Marcos e que
por orientação de quem
se diz presidente da entidade, não vai contribuir
com o Metasita.
Não existe bobo nesta
história.
De um lado, tem um
trabalhador que questiona a exploração que na
qual é sujeito, mas que
não se envergonha de se
beneficiar explorando o
outro. Do outro, tem uma
oposição que a serviço
dos interesses do patrão
querem destruir o Metasita. Pois, sem imposto
sindical, sem taxa negocial são as contribuições
dos trabalhadores que
sustentam a entidade.
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Eu sou.
Mas, quem não é?
Alguns diretores do
Metasita estão atacados
diuturnamente pela oposição.
Esta é uma estratégia
de defesa.
O que se esperava do
Sr. Antônio Marcos diante
das acusações feitas a
ele de malversação do
patrimônio da entidade é
que ele provasse que não
tinha cometido tais atos.
Mas batom na cueca com DNA não tem
como ser negado. Então,
a estratégia de defesa
nesses casos é a de tentar
criar um senso comum de

que eu sou corrupto, mas
quem não é?
Por isso, os constantes ataques a parte da
direção mesmo quando
o próprio MPT entendeu
não haver fato de má
fé ou ilicitude para ser
movida qualquer ação em
face aos diretores que são
acusados.
Até a idoneidade do
MPT é colocada em questão.
Porque o que se busca
não é provar a inocência mas tentar dizer que
todos também são corruptos.

