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2428INFORMATIVO DO METASITA - N.º 2529 - 26 OUTUBRO 2021

Na manhã des-
ta terça-feira, 
26/10/2021, os 

diretores do Metasita que 
foram liberados para parti-
cipar da 3.ª rodada de ne-
gociação com a Aperam es-
tavam na sede do Sindicato 
aguardando que todos os 
outros diretores chegassem 
para conversarem sobre 
a postura e estratégia na 
mesa de negociação. 

     Ocorre que, os diretores 
que compõem a oposiçao 
do Sindicato, juntamente 
com o atual presidente 
Antônio Marcos, não com-
pareceram no Metasita.
     Objetivando garantir 
a tranquilidade e o clima 
de respeito na mesa de 
negociação, os 5 diretores 
que compõem a diretoria 
executiva, funcionários da 
Aperam, juntamente com 

os diretores que estavam 
presentes, fizeram uma 
reunião rápida e decidiram 
solicitar da empresa o 

adiamento da reunião de 
negociação que ocorreria 
neste dia 26/10/2021 às 9 
horas. 

APERAM

Onde está o impasse?

ONLINE

O objetivo é buscar maior tranquilidade na mesa de negociação
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Como todos os 
companheiros e 
companheiras 

sabem, na última reunião 
o presidente levou um 
advogado, e o advogado do 
escritório que representa 
o Sindicato e tem contrato 
com o Metasita há mais de 
28 anos, e sempre teve par-
ticipação nas negociações 
salariais, também estava .

     Como houve uma 
discussão diante da empre-
sa, e não houve um clima 
para negociar, a maioria da 
direção, visando resguardar 
os trabalhadores, optou por 
se retirar da reunião.
     Diante de tudo isto, a 
solução que a maioria da di-
reção encontrou foi garantir 
que na mesa da negociação 
esteja presente somente 

funcionários ligados à 
Aperam, e que não haja 
a participação de nenhum 
jurídico.
     Essa proposta será 
levada à oposição como 
forma de dar continuidade 
às negociação de forma 
respeitosa e tranquila.
     Até mesmo porque, a 
direção nunca tomou uma 
decisão de mesa sem 
consultar o jurídico e/ou os 

trabalhadores.
     Isto significa que, caso 
haja um ponto que ne-
cessite de uma avaliação 
jurídica, cada um leva ao 
conhecimento do advogado 
de sua confiança, nivelamos 
as informação e depois 
voltamos para a mesa de 
negociação.
    Ou seja, não haverá 
prejuízo para a negociação 
e nem para a categoria.

A vitória só ocorre se houver 
respeito e harmonia na mesa de 

negociação, por parte dos 
representantes dos trabalhadores

SOLUÇÃO
A oportunidade que os trabalhadores terão para 

decidir será na Assembleia convocada para a 
próxima quinta-feira, dia 28/10/2021, às 

07h:30 e 18 horas, onde somente os 
associados ao Metasita definirão como será a 

condução da entidade a partir de agora.


