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Nossa Campa-
nha Salarial 
de 2021/2022 

já começou!

Os trabalhadores 
que participaram da 
Assembleia de monta-
gem e aprovação da 
Pauta de Reivindica-
ções, sejam da Ape-
ram ou das Pequenas 
e Médias Empresas 
que negociam através 
do Sindicato Patronal 
(Sindimiva), deram 
o ponta pé inicial na 

Pautas de Reivindicações foram 
entregues ontem,  15 de setembro de 2021

nossa Campanha Sa-
larial, que tem como 
data base, o dia 1º de 
novembro.

DEVER 
CUMPRIDO
Quem participou da 
elaboração da pauta 
fez o seu dever de 
casa. Agora é manter 
o pique durante toda 
a Campanha salarial.

Aos que não partici-
param, temos a certe-
za que irão, também, 

cumprir com o seu 
dever nas próximas 
assembleias convoca-
das durante o proces-
so negocial.

DIRETORIA

Apesar dos pro-
blemas internos, a 
responsabilidade de 
todos os diretores e 
diretoras é defender 
os interesses dos 
trabalhadores e lutar 
para que tenhamos 
uma campanha sala-

rial vitoriosa.
E para ser vitoriosa,os 
trabalhadores têm 
que estar juntos para 
garantir que a valori-
zação da nossa mão 
de obra seja à altura 
que merecemos.

PARTICIPAÇÃO
Portanto, temos uma 
pauta em comum que 
é garantir melhores 
condições de vida 
e de trabalho para 
todos nós e nossos 
familiares.

APERAM

Agora é aguardar o início das negociações e uma contraproposta da Aperam e 
das Pequenas e Médias empresas que negociam através do Sindimiva



Parabéns aos eleitos
CIPA - APERAM

Esperamos que 
todos os tra-
balhadores 

eleitos para represen-
tar os trabalhadores 
na CIPA, realmente 
cumpram o seu papel 
e não traiam os seus 
ideais só para fica-
rem bem na fita.

Afinal, por mais que 
se juntam contra 
quem está do lado 
dos trabalhadores, a 
verdade sempre pre-
valecerá, e as ações 

do dia a dia irá contar 
pra todos e mostrar 
se o voto foi bem 
dado ou foi disperdi-
çado.

O mais importante 

Demora na liberação dos valores causa
Estranheza e Indignação

PROCESSOS - APERAM

Assim como os 
trabalhadores, 
ficamos tanto 

quanto indignados e 
achamos muito estranho 
a postura da Justiça em 
relação à liberação dos 
valores para os trabalha-
dores dos processos que 
o jurídico do Metasita 
conquistou. 
  
Para se ter uma ideia, 
a primeira parcela do 
processo da vantagem 
pessoal somente foi 
liberada após insisten-
tes cobranças do setor 
jurídico do Metasita, e 
das constantes ligações 
de trabalhadores para 
a Justiça questionando 
sobre a demora da libe-
ração. 
  

E mais, o Juiz cobrou do 
Metasita a comprovação 
das transferências rea-
lizadas para as contas 
dos trabalhadores que 
têm direito no processo 
das vantagens pessoais 
antes mesmo do término 
do prazo que o próprio 
Juiz havia concedido 
para o sindicato. 
  
Já a segunda parcela 
do processo da vanta-
gem pessoal somente foi 
liberada em 14/09/2021. 
  
Referente ao processo 
dos reflexos do adicio-
nal noturno, foi liberada 
a segunda parcela no 
dia 13/09/2021, sendo 
que a primeira parcela 
somente foi liberada no 
dia 15/09/2021, mesmo 

o jurídico do 
sindicato reali-
zando insisten-
tes cobranças 
junto à secreta-
ria da Vara do 
Trabalho para 
que a libera-
ção ocorresse 
antes. 
  
De todo modo, fica a 
pergunta: como assim 
liberar a segunda par-
cela antes de liberar a 
primeira? 
  
A maior indignação é em 
relação a alguns tra-
balhadores, que nunca 
teriam coragem de entrar 
com o processo indivi-
dual e caem na lábia de 
alguns, fazendo acusa-
ções descabidas, insinu-

ando que o dinheiro já 
está no caixa do Metasita 
e não na Caixa Econômi-
ca Federal. 
  
Será que esses infelizes 
acham que o Sindicato, 
que ele deveria ser asso-
ciado, é algum banco? 
  
Ou é melhor continuar 
levando vantagem à cus-
ta dos associados que 
acreditam na luta por 
dias melhores?

é que cada um que 
teve a coragem de 
pedir o voto ao tra-
balhador, tenha a 
mesma coragem para 
garantir que o zero 
acidente não seja 

apenas um discurso 
vazio ou um progra-
ma bonito para ser 
mostrado.

O tempo dirá quem é 
quem!
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EXPEDIENTE

Só sairia ganhando com esse atraso uma oposição a direção, se ela existisse!


