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PLR/APERAM

Trabalhadores continuam ansiosos em 
conhecer os resultados da empresa 

referentes ao ano de 2021

Os trabalhadores 
da Aperam, junta-
mente com a co-

missão de PLR aguardam 
os representantes da 
empresa para a reunião 
onde será apresentado 
os resultados de 2021.

Na última edição 
do informativo Sem 
Censura, datado em 
24/03/2022 falamos da 
expectativa dos traba-
lhadores.  

Após a divulgação 
do informativo, os 
representantes da 
empresa agendaram 

uma reunião para o dia 
29/03.

Dias depois adiaram a 
reunião para o dia 05/04.

Agora temos a 
certeza que a reunião irá 
ocorrer!

Sabe porquê? 
Estranhamente, 
no final do 
dia 23/03, 
a empresa 
divulgou 
um vídeo 
institucional 
de 20 segundos, 
com um trabalhador 
informando a todos 

sobre a data do 
pagamento da PLR, que 
será no dia 19/04.

Então, não tem como 
fugir da reunião do dia 
05/04.

Mas, o mais  
estranho 

mesmo, é que 
o vídeo foi 
feito na área 
que tem um 
representante 

dos 
trabalhadores 

na comissão, e nem 
ele e nem a comissão 
receberam a informação 

da data do pagamento. 
Será que, quem definiu 
pela produção do vídeo 
não tinha conhecimento 
da existência da 
comissão?

Ou será que a 
intenção foi mesmo de 
desconhecer a existência 
da mesma?

Com a palavra, 
o responsável pela 
produção, edição e 
publicação do vídeo, que 
apesar de ser uma notícia 
boa, não deveriam ter 
colocado “os carros na 
frente dos bois”. 

Reunião 
da comissão de 

PLR reagendada 
para o dia 

05/04

Está agendada para a tarde de hoje, uma 
reunião do Comitê de Saúde onde esperamos 
que seja feito um debate sobre as demandas 
dos trabalhadores relacionadas à assistência 
à saúde para os trabalhadores da Aperam. 

Reunião do Comitê de Saúde 
ocorrerá nesta sexta-feira, 
dia 31, às 15 horas.

COMITÊ DE SAÚDE

31.99795-6921
DENÚNCIAS E RECLAMAÇÕES
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FORTALEÇA
 O METASITA!
Não fique só!
 Fique sócio!

CIPA E CAMPANHA SALARIAL

ELEIÇÃO DA CIPA
NA CONVAÇO 
CIPA 2022

Atenção trabalhado-
res da empresa Convaço, 
estão abertas as ins-
crições para quem tem 
interesse em disputar 
as eleições da Comissão 
Interna de Prevenção de 
Acidentes.

 
As inscrições inicia-
ram no último dia 
29/03 e vão até o dia 
12/04/2022. 
O processo eleitoral, 
onde os trabalhado-
res irão eleger os seus 
representantes será nos 

dias 18 e 19/04/2022.

RESPEITO ÀS NORMAS
DE SEGURANÇAS 
Trabalhador/a, se você 
tem interesse em garan-
tir um ambiente saudá-
vel para todos trabalha-
rem, se inscreva para as 
eleições, tenha certeza 
que a direção do Metasi-
ta lhe dará todo suporte 
necessário para fazer 
um mandato pautado no 
respeito às normas de 
segurança, com uma vi-
são de garantir melhores 
condições de vida e de 

trabalho para todos. 
Os trabalhadores terão 
um papel fundamental 
nos dias 18 e 19/04: ele-
ger quem realmente irá 
defender um ambiente 
melhor para se trabalhar.

CAMPANHA SALARIAL 
Continuamos no 
aguardo da primeira 
reunião de negocia-
ção para buscarmos 
uma contraproposta 
para ser apresentada 
aos trabalhadores em 
Assembleia.  

São constantes as recla-
mações de diversos tra-
balhadores de diversas 
empresas quanto ao des-
cumprimento de Acordos 
Coletivos de Trabalho e 
Convenções Coletivas de 
Trabalho, por parte de 
empresas que prestam 
serviços na área interna 
da Aperam.

EMPRESA JAM 
Segundo os trabalhado-
res da empresa JAM, não 
está sendo depositado o 
FGTS e nem INSS, horas 

Algumas empresas contratadas pela 
Aperam não cumprem ACT’s e nem CCT’s

TERCEIRIZADAS

extras são feitas mas 
não pagam.

EMPRESAS
PROTÓTIPOS E CHRONOS 
Os trabalhadores da em-
presa Protótipos Enge-
nharia e empresa Chro-
nos é que não receberam 
a reposição da inflação 
até hoje. 

URGENTE
Solicitamos aos fun-
cionários da Aperam, 
responsáveis pelos con-
tratos com as empresas 

prestadoras de serviços, 
que realizem um levan-
tamento para verificar a 
veracidade das informa-
ções, e caso se com-
provem as informações, 
que garantam junto às 
empresas o cumprimento 
de ACT e CCT conforme a 
categoria profissional de 
cada uma.

31 de março  
de 1964

“lembrar para 
não se repetir”

FOI UM GOLPE CIVIL 
MILITAR QUE ACABOU 

COM A LIBERDADE 
DA POPULAÇÃO 

BRASILEIRA

Infelizmente ainda 
existem pessoas que 
defendem o fim da 

liberdade, a tortura.

Esta é uma triste 
data para não ser 
comemorada, mas 
que não poder ser 
esquecida para que 

não se repita jamais.

EXPEDIENTE


