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Sem Censura Federação Estadual dos 
Metalúrgicos de MG

PLR/2015
Inscrições para ser representante dos 

trabalhadores é nesta quarta e quinta-feira
Conforme ficou definido, as inscrições de candidatos a serem representantes dos 

trabalhadores para a negociação da PLR/2015, ocorrem nesta quarta e quinta-feira, 
11 e 12/03. A eleição acontecerá nos dias 07 e 08 de abril/2015.

Muitos companheiros 
questionam o que 
a Aperam ganha 

em manter um horário, 
que não é aprovado nem 
pelos trabalhadores e nem 
mesmo pela gerência. Só 
provoca danos à saúde e 
ao convívio familiar dos 
trabalhadores. 

Não existe nenhum 
dado de que há ganho de 
produção ou de produ-
tividade. Por que então 
manter um horário do qual 
só existe reclamação?

Quando os companhei-
ros trabalhavam de turno 
de revezamento, recebiam 
dois adicionais; o noturno, 
quando trabalhavam no 
zero hora, e o de turno, 
independentemente do 
horário.

Quando da fixação da 

jornada estes adicionais foram 
transformados em vantagem 
pessoal. 

Aí começaram os ganhos 
da Aperam. Os companheiros 
de zero hora não tiveram o 
adicional noturno transformado 
em vantagem pessoal o adicio-
nal noturno e só recebem se 
trabalharem à noite.

Os ganhos continuam. 
Os companheiros que foram 
contratados após a fixação da 
jornada não recebem adicional 
nenhum, pois não têm direito 
as vantagens pessoais. 

E a economia não é peque-
na. Somado o  adicional de 
turno e o noturno o acréscimo 
é de 28% sobre o salário do 
trabalhador.  Esta é a econo-
mia que a Aperam faz com a 
escravização dos trabalhadores 
na jornada fixa. 

Entenderam agora?

O que a Aperam ganha
com a jornada fixa?

APERAM - JORNADA FIXA

Somado o  adicional de turno e o 
noturno o acréscimo é de 28% sobre 
o salário do trabalhador.  Esta é a 
economia que a Aperam faz com a 
escravização dos trabalhadores na 

jornada fixa. 
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EXPEDIENTE

CAMPANHA SALARIAL 2014/2015

TC MONTAGENS
A TC Montagens fez uma 

proposta para celebração de 
um acordo em separado com 
o Metasita. A empresa não 
vai acompanhar o acordo 
fechado com o Sindimiva.

Estamos convocando os 
companheiros que tra-
balham na TC Montagens 
para uma assembleia na 
próxima 5ª-feira, às 18h, 
na sede do Metasita, para 
analisar e deliberar sobre a 
proposta apresentada pela 
empresa.

Assembleia quinta-feira (12/03),  
às 18h na sede do Metasita

CETUBOS
Juiz responsável pela ação está de férias
Os companheiros que 
trabalharam na CETUBOS 
estão ansiosos, espe-
rando o fim da Ação que 
movemos contra a Em-
presa. Ainda mais, depois 
que tivemos acesso aos 
emails trocados entre 
representantes da Em-
presa mostrando que 
em setembro de 2012 

haviam chegado há um 
cálculo de 2,5 milhões 
de reais do valor devido 
aos trabalhadores, mas 
que iriam propor pagar 
apenas 1,050 milhões.
Os cálculos feitos pelo 
setor jurídico do METASITA 
coincidem com os cálculos 
feitos pela CETUBOS, se 
atualizados. Eles já foram 

entregues ao Juiz res-
ponsável pela Ação. Foi 
dado a  CETUBOS vistas 
aos cálculos feitos por 
nós e o processo já foi 
devolvido ao Tribunal. 
Porém, o Juiz entrou de 
férias e estamos aguar-
dando seu retorno para 
os próximos passos da 
tramitação da Ação. 

Aperam
Em plena crise 
hídrica, empresa 
continua 
cortando árvores 
dentro da fábrica
Quando da instalação da li-
nha de gás na usina, o então 
responsável pela instalação 
exigiu que fosse feita uma 
curva na tubulação para 
que uma árvore não fosse 
cortada.
Mas, atos como este não 
fazem mais parte dos atos da 
empresa.
Há pouco tempo denuncia-
mos o corte de castanheiras, 
só porque no inverno acon-
tece um processo de reno-
vação e as árvores perdem 
todas suas folhas para que 
novas nasçam. Para empresa 
não ter que fazer limpeza 
das folhas que caem, decidiu 
por cortar as castanheiras. 

CENTRO DE CONVIVÊNCIA
O centro de convivência, pró-
ximo ao restaurante central, 
foi desativado para evitar a 
poda das árvores e o risco de 
possíveis quedas de galhos 
sobre os trabalhadores.
Até hoje não foi construído 
outro centro de convivên-
cia e a companheirada fica 
debaixo de uma rede de 
69.000kv.

PÁTIO MATÉRIAS PRIMAS
Agora, no pátio de matérias 
primas, todo um bosque 
foi destruído para que uma 
balança fosse colocada.
Ao invés de montar um 
despoeiramento, a empresa 
perfurou postos artesianos. 
Hoje, água mineral que 
deveria estar matando a 
sede está sendo usada para 
apagar poeira.
Essa é a realidade da Ape-
ram. O lucro justifica qual-
quer ato por mais absurdo 
que seja.

IMPOSTO DE RENDA 2015

O Sindicato Metasita já está fazendo Declaração de Imposto de Renda para os 
sindicalizados e sócios do PróSaúde.

O prazo limite para fazer a Declaração é 30 de abril/2015. Porém, o funcionamen-
to do Sindicato acontecerá até o dia 28/04/2015 em razão dos feriados. 

Se você recebeu no ano de 2014 o valor acima de R$26.816,55, você é obrigado a 
declarar.

Horários de atendimento: 7h30 às 11h30 e 13h às 16h30. De 2ª à 6ª-feira.


