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DENÚNCIAS E RECLAMAÇÕES

Uma vez por 
mês ocorre 
reuniões entre 

a comissão composta 
de diretores do Meta-
sita e repressentantes 
da Aperam com o 
objetivo de discutir so-
bre o plano de saúde 
dos trabalhadores da 
Aperam e os restau-
rantes dentro da área 
da empresa, conforme 
havíamos divulgado 
na última campanha 
salarial.

Repassamos para em-
presa uma lista con-

tendo alguns medica-
mentos, com intuito de 
inclusão dos mesmos 
na cesta, também já 
foram levantados as-
suntos como exames 
de imagem realizados 
apenas em Ipatinga, 
e os trabalhadores 
reivindicam atendi-
mentos em Timóteo e 
Coronel Fabriciano.

Discutimos sobre, 
agenda de pediatria 
nos CPS, entre outros. 

No final do mês de 
abril foi feito uma visita 

ao hospital São Miguel 
em Ipatinga. Hospital 
para pequenas cirur-
gias e com tempo de 
internação de até uma 
pernoite.

O local já está dispo-
nível para atender a 
todos os funcionários 
da Aperam. 

Estamos discutindo 
também sobre pos-
síveis cardápios a 
serem servidos nos 
restaurantes.

Assim que tivermos 
mais informações, 
vamos divulgando 
para os trabalhadores 
e trabalhadoras.

Agenda 
definida na 
Campanha Salarial 
sobre Saúde e 
Alimentação está 
sendo cumprida

Comissão do Metasita e da Aperam discutem 
melhorias na Saúde e Alimentação

Negociação permanente faz parte das negociações da Campanha Salarial, 
objetivando melhores condições de vida e de trabalho

Assembleia na próxima terça-feira, 
dia 24 de maio às 18h 

A diretoria do 
Sindicato Me-
tasita convoca 

todos os trabalha-
dores da Convaço 
para assembleia dia 
24/05/2022 às 18h 
no auditório da Enti-

TRABALHADORES DA CONVAÇO

dade, para analisar 
e deliberar sobre a 
proposta apresentada 
pelos representantes 
da empresa em reu-
nião realizada no dia 
18/05/2022.
Participe!
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Covid: Casos e mortes aumentam em SP e Opas 
alerta para alta de 27,2% nas Américas

Sempre procuramos 
qualquer órgão para 
denunciar ou reclamar 
de alguma situação. 
 
Raramente elogia-
mos alguma pessoa 
ou alguma atitude que 

demonstre empatia e res-
peito pelas pessoas e pela 
natureza.

Temos na empresa pessoas 
com essas características.

Na área dos RBs no Inox, 

por exemplo, tem gestores 
que demonstram compro-
metimento com as pesso-
as, e tem senso de justiça. 
 
É importante que a Ape-
ram identifique pessoas 
assim visando a valoriza-

ção das mesmas.

Independente do cargo 
que ocupe, é de extrema 
importância enxergar o 
outro como ser humano 
e não como uma má-
quina.

COM A PALAVRA O TRABALHADOR DA APERAM
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Após alguns meses 
em queda, com a 
maioria das pes-

soas dispensando o uso da 
máscara e outros cuidados 
para prevenir a contamina-
ção, voltaram a subir em 
São Paulo as internações 
de pessoas contaminadas 
pela  Covid-19, inclusive 
em Unidades de Terapia 
Intensiva (UTIs).

Nas farmácias de todo 
o Brasil, o aumento no 
número de casos também 
é constatado pelo total de 
testes positivos de Covid-19 
registrados nos primeiros 15 
dias de maio, que já supera 
o total registrado em abril.

E a Organização Pan-Ame-

ricana de Saúde (Opas) 
alertou nesta quarta-feira 
(18) que as novas infecções 
e mortes pela Covid-19 
têm aumentado “constan-
temente” nas Américas nas 
últimas quatro semanas, 
segundo reportagem da 
RBA.

Nos países das Américas, 
segundo a Opas, o número 
de casos da doença  subiu 
27,2% na semana passada 
em relação à anterior. Os 
países da região registraram 
mais de 918 mil casos e 3,5 
mil óbitos pela doença na 
semana finalizada no dia 14.

Todas as sub-regiões do 
continente, no entanto, 
tiveram alta de casos. A 

América Central teve o 
maior aumento percentual, 
com alta de 80%.

“A verdade é que esse vírus 
não vai desaparecer tão 
cedo. Após um período de 
menor transmissão, muitos 
países e governos locais 
estão abandonando o uso de 
máscaras e distanciamento 
social e reabriram as fron-
teiras”, afirmou a diretora da 
Opas, Carissa Etienne, em 

entrevista coletiva. “É hora 
de fazer um balanço desses 
números e agir”, acrescentou.

Apenas 14 dos 51 países 
da região atingiram a meta 
da Organização Mundial de 
Saúde (OMS) de vacinar 
70% das populações com 
pelo menos duas doses 
– ou dose única – dos imu-
nizantes. 

Leia na íntegra em cut.org

Queremos ressaltar a nossa 
indignação com o grupo 
GPS. Grupo de empresas 
parasitas e sugadores, 
principalmente na empresa 
In-Haus onde não temos 
classificação. Operamos 
sem ter classificação pro-
fissional, não recebemos 
EPIs adequados e nem 
uniformes direito a gente 
tem. Não temos nada!

Gostaríamos de saber quem 
é o gestor de contrato. 
Pra nós, ele é igual caviar: a 
gente só vê falar.

Quando estamos querendo 
sair o gato safado diz que 
não manda embora, só se 
pedir conta.

Estamos precisando de 
socorro da Aperam. Estamos 

querendo a Vamservice de 
volta.

Será que a Aperam vai ter 
sabedoria para renovar o 
contrato com gato safado, 
que o gerente do gato não 
tem na área e só aparece 
quando vem cobrar da gente. 

Seria ótimo fazer uma pes-
quisa de clima da Aperam, 

sem a presença da chefia, 
só com os peões.
Só para ter uma ideia, 
a diferença do ticket 
alimentação foi paga em 
novembro pelas outras 
empresas, a In-Haus não 
pagou até agora.

Já passou da hora de 
parar todas áreas, quem 
sabe assim resolve.

COM A PALAVRA O TRABALHADOR DA IN-HAUS


