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Agratidão é uma 
virtude que 
enobrece o ser 

humano. 

Pena que algumas pes-
soas não a conhecem, e, 
criando uma forma de 
ser ingrato, cospem no 
prato que comem.

A história da classe 
trabalhadora é escrita 
pelas mãos de trabalha-
dores que acreditaram e 
acreditam  que somente 

organizados pelo sindi-
cato é que conseguimos 
avançar nas conquistas e 
obter novos direitos.

Alguns gatos pingados 
que já foram desfiliar do 
sindicato têm as descul-
pas mais esfarrapadas 
que já se ouviu na face 
da terra tipo: 

“Não compactuo com 
pensamentos de es-
querda”

“não uso o sindicato pra 
nada”

“O sindicato não faz 
nada pra mim”

“Pra quê sindicato se o 
meu patrão me dá tudo 
que eu preciso?”

Ora, se esses trabalha-
dores realmente acre-

ditam no que escrevem 
como justificativa para 
se desfiliarem, é sinal 
que não acreditam no 
trabalho e no papel do 
sindicato, de forma coe-
rente, sendo trabalhador 
da Aperam, deveriam 
devolver a PLR que rece-
beram no ano passado e 
devem abrir mão da PLR 
que será paga no início 
de 2023;

Deveriam também, 
informar para a em-
presa que não querem 
nenhum benefício que 
está no Acordo Coletivo, 
já que o mesmo tem a 
assinatura do sindicato.

Sendo trabalhador das 
pequenas e médias em-
presas, devem escrever 
uma carta informando 
que não querem que o 
sindicato os represente 

nas ações judiciais coleti-
vas, pois eles irão mover 
ações individuais contra 
os patrões, ou nem mo-
ver ação nenhuma.

É como diz o ditado: Um 
grande erro que uma 
pessoa ingrata comete 
é esquecer que um dia 
poderá precisar de você 
novamente.

Só para refletir, já tem 
patrão pelo país afora 
querendo o trabalhador 
mais vulnerável, sem 
ter um sindicato e uma 
justiça do Trabalho que 
o ampare, de forma que 
possa sonegar livremen-
te direitos e benefícios, 
estabelecendo uma nova 
forma de escravidão e 
retirando do trabalhador 
qualquer possibilidade 
de recorrer por seus 
direitos.

Hoje, às 9h ocorreu a 2ª rodada de nego-
ciação entre o Metasita e Aperam obje-
tivando a renovação do Acordo Coletivo 

de Trabalho 2022/2023. 
 

As partes deram continuidade ao debate sobre 
o cenário econômico mundial e do Grupo 
Aperam, bem como de alguns ítens da pauta 
de reivindicações dos trabalhadores, entregue 
para a empresa em 15/09/22. 
 

Uma nova reunião foi agendada para o dia 
11/11/2022 às 10h. 
 

A data base foi estendida até dia 20/11/2022.

Trabalhador/a, participe da Campanha Salarial!
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