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CAMPANHA SALARIAL 2021-2022

Ocorreu na manhã 
desta terça-feira, 
dia 12 de no-

vembro a quarta rodada 
de negociação entre a 
direção do Metasita e 
os representantes da 
Aperam, objetivando a 
celeberação do Acordo 
Coletivo de Trabalho 
2021-2022.

Na reunião ocorreu  a 
continuidade dos escla-
recimentos a respeito 
de alguns itens da pauta 
de reivindicações refe-
rentes à alimentação, 
restaurantes, assistência 
médica e odontológica, 
e cesta de medicamen-
tos, com a participação 
dos responsáveis pelas 
áreas: Robson Macha-
do, Thamara de Freitas, 
Flávio Souza Silva e Dr. 
Evonei Melquíades Xa-
vier Pereira.

Também, houve a apre-
sentação do Gerente 
Executivo Richard André 
Perdigão, que trouxe 
informações sobre

cenários econômicos e 
financeiros, e perspecti-
vas comerciais do setor 
no mercado.

Após cada apresentação 
foi feito uma discussão 
sobre o tema.

ALIMENTAÇÃO

Em relação à qualidade 
da alimentação, a em-
presa ficou de elaborar 
uma proposta e apresen-
tá-la ao Gerente Robson 
Machado, para avaliar a 
viabilidade da mesma. 
Partindo da premissa 
que é importante au-
mentar a co-participação 
dos trabalhadores e da 
empresa.

Hoje, para quem recebe 
salário até R$ 4.900 paga 
R$ 0,82 por dia, cerca 
de R$ 18,00 por mês; 
para quem ganha até R$ 
7.300 paga R$ 2,00 por 
dia, cerca de R$ 44,00 
por mês, e para quem 
ganha acima de R$ 7.300 
paga R$ 3,18 por dia, 

cerca de R$ 70,00 por 
mês.

PLANO DE SAÚDE
 
Quanto ao plano de 
saúde, foi decidido que 
será criado uma comis-
são com representantes 
das partes para discutir 
as melhorias na cober-
tura dos medicamentos 
e profissionais de saúde 
bem como procedimen-
to odontológico.

ITENS ECONÔMICOS
 
Nos itens econômicos, 
a Aperam mesmo rece-
bendo o retorno quanto 
à expectativa dos tra-
balhadores em receber 
a reposição da inflação 

de forma integral, não 
apresentou proposta. 

A não apresentação de 
uma contraproposta, 
traz indignação uma vez 
que a empresa vizinha 
do segmento siderúr-
gico, que passou por 
grandes dificuldades 
econômicas, encerra as 
negociações salariais 
com cartão alimentação 
e INPC integral.

A próxima rodada de 
negociação será no pró-
ximo dia 18 de novem-
bro, às 9 horas, quando 
esperamos receber uma 
contraproposta para ser 
levada em Assembleia 
para os trabalhadores 
decidirem.

Quarta rodada de negociação termina 
sem contraproposta da empresa


