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CAMPANHA SALARIAL

Negociação com Aperam está próxima de ter
uma proposta para os trabalhadores decidirem

N

a última
reunião de
negociação
realizada na terça-feira, dia 09 de novembro de 2021, entre a
diretoria do Metasita
e os representantes
da Aperam, objetivando a negociação da
Campanha Salarial
2020/2021, foi dado
continuidade aos
debates e esclarecimentos a respeito de
alguns itens da pauta
de reivindicações.
Foi feito um debate sobre os anseios
e expectativas dos
trabalhadores dentro
da fábrica, diante do

processo negocial
estabelecido.
A direção do Sindicato afirmou que
os trabalhadores
querem a reposição
integral da inflação,
ou seja, que a inflação
acumulada de 1º de
novembro de 2020 a
31 de outubro de 2021
seja aplicada sobre os
salários.
Outra expectativa é quanto ao Vale
Alimentação, uma vez
que essa conquistatem sido uma tendência nas negociações
pelo país afora, garantindo assim esse
benefício.

Na próxima rodada
de negociação que
ocorrerá nesta sextafeira, dia 12 de novembro, haverá uma
apresentação sobre o
projeto de ampliação
do restaurante regional 1, e será discutido
sobre a qualidade da

alimentação que vem
sendo servida, e que
tem sido alvo de muitas reclamações.
Outro ponto que
será discutido é sobre o Plano de Saúde
no que diz respeito à
cobertura de medicamentos.

Apartamento Coletivo X Apartamento Individual

O

utra discussão
é sobre as
acomodações
hospitalares, caso o
trabalhador necessite.
O tratamento diferenciado para peão e
para chefia, promovido
quando da implantação da Abertta causou
muita insatisfação.
No entanto, por

se tratar de um tema
bastante complexo,
a empresa pediu um
tempo para fazer um
estudo de viabilidade, impactos e consequências caso seja
feito a alteração.
Uma das alternativas é dar ao trabalhador a opção de
escolha.

CONVAÇO

E

Adicional de insalubridade para soldadores

nviamos um
oficio para o
representante da empresa Convaço a respeito
do não pagamento do
adicional de insalubridade para os trabalhadores que exercem a
função de soldador.

titativas dos agentes
ambientais nos postos
de trabalho e emissão dos respectivos
Laudos Técnicos das
Condições Ambientais
de Trabalho - LTCAT,
através de Serviço Especializado em Enge-

nharia de Segurança e
Higiene Ocupacional.
Diante da informação,
a empresa destaca
que vem cumprindo os
dispositivos legais e
técnicos estabelecidos
para os parâmetros de

Higiene do Trabalho.
METASITA

Na oportunidade, solicitamos uma parecer
da empresa e o cumprimento da Cláusula
10ª do Acordo Coletivo
de Trabalho vigente.

Por quê há uma diferença nos levantamentos, uma vez que,
os trabalhadores da
Aperam soldadores
recebem o adicional
de insalubridade, e
os trabalhadores da
Convaço que exercem a mesma função,
estão expostos aos
mesmos agentes, não
recebem?

Em resposta, o representante da Convaço
afirmou que foram
feitas as avaliações
qualitativas e quan-

Solicitamos da empresa cópia dos levantamentos, para
verificarmos onde está
a diferença

COMO ANDAM AS NEGOCIAÇÕES BRASIL AFORA

ACORDOS APROVADOS

USIMINAS / IPATINGA

DATA BASE: 1º DE OUTUBRO
Reajuste salarial: INPC 11,08%
Vale refeição: R$480,00 (DEZEMBRO) e
R$240,00 (demais meses) até mês 10/2022.
Manutenção das demais cláusulas

ARCELOR / MONLEVADE
DATA BASE: 1º DE NOVEMBRO
Reajuste salarial: 60% INPC = 6,47%
Cartão alimentação: R$400,00
Manutenção das demais cláusulas

SOLIDARIEDADE

Casa do companheiro

Elder, desmorona com as chuvas desta quinta-feira, 11 de novembro.

Se você poder contribuir
Segue a chave do PIX
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