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Proposta da Aperam é reprovada

Trabalhadores decidem:
Greve a partir de 22 horas
desta sexta-feira, 8
Atendendo à convocação da direção do METASITA, os companheiros que
trabalham na Aperam compareceram à assembleia realizada nesta quintafeira, 07, às 7h:30 e 18 horas.
A direção do METASITA apresentou aos trabalhadores o resultado das reuniões
de negociação que ocorreram nos meses de janeiro e fevereiro.
Consensos
Apresentamos os
itens sobre os quais
não temos problemas
em renovar o Acordo
Coletivo, e que as
partes já haviam
chegado a uma
redação comum tal
como: cartão de
ponto, horas extras
e processo sobre
jornada fixa, adicional
noturno.

Gargalos
Apresentamos também
os itens sobre os
quais a Aperam não
aceita negociar de
forma nenhuma:
Jornada fixa, retorno
de férias igual para
todos e reabertura dos
restaurantes fechados.
Por último,
apresentamos os
itens sobre os quais
acreditamos for
possível ter algum

avanço em mesa de
negociação, como:
reajuste salarial,
estratos e abono.
Processo de
votação
Na cédula de votação
o trabalhador poderia
escolher entre aprovar
a proposta apresentada
pela Aperam, e que já
havia sido rejeitada
pelos representantes
dos trabalhadores em

Greve

mesa, ou reprovála. Nesta caso,
os companheiros
deveriam escolher se
voltaríamos a negociar
ou iniciaríamos a greve
a partir desta sextafeira, às 22 horas.
Vontade dos
trabalhadores
Apurados os votos, apenas
4,4% dos presentes
aprovaram a proposta da
Aperam e 95% decidiram
pela rejeição.

A companheirada, 61% decidiu também iniciar a
greve a partir desta sexta-feira às 22 horas.

Assembleia nesta
sexta-feira, às 18 horas

T

erminado a apuração o RH da Aperam foi informado
sobre a decisão dos trabalhadores, e nos colocamos
à disposição de retomarmos, imediatamente, com as
negociações.
Oficialmente, a comunicação será entregue hoje às 8
horas, assim que o escritório central abrir.
Uma nova assembleia está marcada para esta sexta-

feira, dia 08, às 18 horas, na sede do METASITA, onde o
desenrolar dos fatos da sexta-feira serão avaliados.
Novamente, a companheirada está convocada e
esperamos que a casa esteja cheia, seja para avaliar uma
nova proposta, caso ela existir, seja para encaminhar a
greve a partir das 22 horas.

Tentativa de intimidar participação
dos trabalhadores só aumenta
a revolta da companheirada

Expediente

podem ou não fazer no seu horário de folga. De nada
adiantou a pressão. A casa encheu do mesmo jeito e os
companheiros tiveram mais um elemento para analisarem
na hora de tomaram sua decisão.
Iremos encaminhar ao Ministério Público do Trabalho,
a denúncia com o nome da chefia que ligou para os
trabalhadores, sobre o assédio coletivo do qual os
trabalhadores foram vítimas.
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P

or volta da hora do almoço, vários companheiros nos
procuraram dizendo que a chefia estava ligando para
eles, proibindo que participassem da assembleia no
horário das 18 horas. Os companheiros que já estavam
indignados com a proposta de pagarmos a melhoria no
plano de saúde da chefia, com a jornada fixa, com o
retorno de férias desigual, etc, ficou ainda mais “P” da
vida com a chefia, pelo fato de querer determinar o que

