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PLR/APERAM

Uma das coisas 
que mais causa 
acidentes dentro 
da empresa é 
a ansiedade, a 
expectativa. 

Estamos falando 
isso porque 
todos os dias a 

companheirada tem nos 
cobrado a divulgação dos 
resultados da Aperam de 
2021.
Esses valores é que defi-

nem quanto cada um de 
nós vai receber de PLR.

Todas as demais em-
presas do grupo Arce-
lor já divulgaram seus 
resultados e, em função 
da internet, esses dados 
de se tornaram públicos. 
Apesar de estar dentro 
do prazo legal não temos 
como justificar o fato de 
o mês de abril já está 
batendo na porta e os 
números da Aperam não 
terem sido apresentados.

Um outro grande pro-
blema é que esta demora 

cria margem para espe-
culações sempre de uma 
forma mais negativa.

Por isso, estamos 
solicitando que a 
Aperam divulgue o re-

Aperam, até quando vamos 
aguardar a divulgação dos 

resultados de 2021?
sultado o mais rápido 
possível, para que o 
clima de normalidade 
se reestabeleça e pos-
samos focar já no ano 
de 2022.

COMITÊ DE SAÚDE

Prestando contas

Durante a cam-
panha salarial 
2021-2022, foi 

criada uma comissão 
para discutir o Plano 
de saúde, odontológi-
co, medicamentos e o 
Restaurante da Ape-
ram,  devido a inúme-
ras reclamações que os 
trabalhadores fazem, 

desde quando o Plano 
de Saúde foi assumido 
pela ABERTTA.
Já houveram 02 reuni-
ões, em que a Aperam 
apresentou o cenário 
do Plano de Saúde. 
Nessse período, uma 
reunião precisou ser 
desmarcada por mo-
tivo de férias de um 

dos respresentantes 
da Aperam, e agora, 
estamos aguardando o 
agendamento da pró-
xima reunião, onde 
poderemos entrar nos 
debates das demandas 
dos trabalhadores, que 
não são poucas, rela-
cionadas a assistência 
à saúde da Aperam.

RESTAURANTE
Aguardando o retorno 
do self-service para a 
gerência responsável 
apresentar os cardá-
pios e novos valores. 
Daí a diretoria do 
Metasita levará a apre-
ciação dos trabalha-
dores em assembleia a 
ser marcada.
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FALA COMPANHEIRO

IN-HAUS

Pauta de reivindicações foi 
encaminhada à Convaço

Os trabalhadores da 
Convaço que partici-
param da Assembleia 
virtual realizada nos 
dias 18, 19, 20 e 21 
de março, aprovaram a 
Pauta de Reivindicações   

DEVER 
CUMPRIDO

Quem participou da 
elaboração da pauta fez 
o seu dever de casa. 
Agora é manter o pique 
durante toda a Campa-
nha salarial.

Aos que não participa-

ram, temos a certeza 
que irão, também, cum-
prir com o seu dever nas 
próximas assembleias 
convocadas durante o 
processo negocial.

PARTICIPAÇÃO

Vamos precisar de muita 
mobilização para con-
quistar nossos direitos, 
pois os companheiros já 
viram que a única forma 
que temos de conseguir 
melhores condições de 
vida e de trabalho é com 
a nossa luta e união.

O QUE QUEREMOS?

REUNIÃO DE NEGOCIAÇÃO
 

A data base está assegurada até o final do mês. Os 
trabalhadores estão aguardando o agendamento da 
1ª reunião de negociação entre Metasita e Convaço.
Fiquem atentos quanto à convocação do Sindicato!

“Pedimos a Aperam para 
avaliar porquê quando 
precisa bater meta 
nós estamos juntos. 
Sindicato não temos, e 
temos uma federação 
que não nos representa, 
que está igual “caviar” 
nunca vimos, só vimos 
falar, por isso pedimos 
apoio ao Metasita. 
Queremos a Vamservice 
de volta. O problema é 
este grupo GPS - Grupo 
Parasita e Sugadores”.

CAMPANHA SALARIAL

METASITA
Mais uma vez essa empresa 
se destaca nas reclamações 
de seus trabalhadores. 
Gostaríamos de entender 
como a Aperam permite 
que, há aproximadamente 
05 anos, uma empresa trate 
seus trabalhadores de tal 
forma. Desde o primeiro dia 
até os dias de hoje ter uma 
enxurrada de denúncias, 
reclamações, insatisfação 
dos trabalhadores sem nada 
a ser feito

A Aperam vai 
manter esse gatinho?

Estamos pEdindo socorro para a apEram!

COMUNICADO
Declaração de Imposto de Renda

Horário EspEcial 
para os trabalhadores 

associados da ativa
A companheirada que trabalha de 7h às 15h, 
poderá estar fazendo sua declaração de Imposto 
de Renda no período de 15h às 17h de segunda 
sexta-feira. 
 
Para os trabalhadores de Semana Inglesa que ti-
verem interesse em declarar no Metasita, podem 
agendar um horário pelo whatsapp 31.99795-
6921.


