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NEGOCIAÇÕES SALARIAIS

N

Quinta-feira, dia 18 de novembro
quinta rodada de negociação

próxima quinta-feira, dia 18
de novembro de
2021, às 9 horas da manhã, ocorrerá a quinta
rodada de negociação
entre a direção do Metasita e os representantes
da Aperam, visando a
celebração do Acordo
Coletivo de Trabalho
2021-2022.
Assim como os trabalhadores, a direção do
sindicato espera que a
empresa apresente uma

proposta que contemple
as necessidades dos trabalhadores como INPC/
Novembro; Cesta básica;
Retorno de férias; Qualidade nas alimentações
dos restaurantes; Acomodação em apartamentos hospitalares; entre
outros, para que seja
levada em Assembleia,
para os companheiros e
companheiras decidirem
se aceitam ou não.
Trabalhadores fiquem
atentos à convocação
da Assembleia.

COM A PALAVRA O TRABALHADOR DA PH TRANSPORTES
“No mês de julho
deste ano reclamamos
da humilhação que
sofremos dentro da
PH TRANSPORTES.
Na época já pediamos
que a Aperam faça
uma auditoria nos
equipamentos, pois
os mesmos oferecem
sérios riscos de acidentes.
Na campanha salarial do ano passado,
fomos intimidados
pela empresa dizendo
que ou aceitávamos

o aumento de 1.5% ou
cortaria o plano de saúde e cartão alimentação.
Neste ano, estão falando
que 4%.
Hoje temos o pior salário das prestadoras de
serviço.
A proposta da PH chegou a 6% e manutenção
das demais reivindicações.
Mas sequer repõe as
perdas inflacionárias.
Outro problema é que a
PH continua segurando
colaborador das 15 até

as 03 da manhã, e quem
larga às 07 da manhã,
tem que ficar até as 11.
O pior é quando pedimos
para levar em casa, a
resposta é que a empresa não tem uber para
ficar passeando com
colaboradores.
O pátio de escória virou
uma senzala só está
faltando o tronco, porque carrasco na PH não
falta.
Será que a Aperam está
apoiando essa escravidão?

Depois que algum
colaborador perder
a vida no trajeto de
tanto cansaço, ou ser
roubado na madrugada para tomar uma
decisão.
Pedimos que a Aperam passe pelas áreas
fazendo uma pesquisa
de aceitação desses
supervisores e dos
encarregados e do
engenheiro de segurança.
#fora PH”
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