Sem Censura

Federação Estadual dos
Metalúrgicos de MG

INFORMATIVO DO METASITA - N° 2335 - 07 de novembro 2017

TRABALHADOR NÃO GANHA, CONQUISTA!
CAMPANHA SALARIAL 2017/2018

Começamos bem demais e
não podemos esmorecer
Na última quinta-feira,
30/11, realizamos
assembleia para
os companheiros
deliberarem se
aprovavam ou
rejeitavam a proposta
apresentada pela
Aperam para renovação
do Acordo Coletivo de
Trabalho.

Q

uase 500
companheiros
assinaram o livro
de presença. Há muito
tempo isso não acontecia
de termos uma presença
dessa na primeira
assembleia. A expectativa
em relação as negociações
só aumentam quando
a casa enche. Agora é
manter a mobilização.
VOTAÇÕES
1) PLR
Os companheiros
presentes deliberaram
sobre 03 pontos
importantes para
os metalúrgicos da
Aperam. O 1º foi sobre
a PLR. A Aperam estava
propondo, que a escolha
dos trabalhadores para
comissão que negociará
a PLR 2018, fosse feita

por voto eletrônico. A
direção do sindicato foi
contrária. A votação
para representantes
dos trabalhadores na
ACEPREV, feita de forma
eletrônica, deixou
muitas dúvidas gerando
desconfiança. Por isso, a
proposta da direção do
Metasita é que a escolha
dos representantes dos
trabalhadores seja feita
em cédula de papel. Feita
a votação, a proposta
defendida pela direção do
sindicato, foi vencedora
por unanimidade.
2) AÇÃO JUDICIAL
Em seguida, explicamos
para a companheirada a
ação movida pelo Metasita
cobrando hora extra da
Aperam, e que, a empresa
quer sua desistência para
manter o percentual sobre
hora extra em 100%.
Fizemos a votação se
deveríamos desistir ou
não do processo. Com
apenas 01 voto a favor
da desistência, e ainda,
02 abstenções, a decisão
dos trabalhadores foi por
manter a ação judicial.
Porém, se no decorrer das
negociações a empresa

fizer alguma proposta
que envolva a ação,
nova votação deverá
ser realizada em nova
assembleia.
3) PROPOSTA DE
RENOVAÇÃO DO ACT
A última votação foi
a respeito da proposta da
Aperam para renovação do
ACT – Acordo Coletivo de
Trabalho.
Feita as devidas
explicações, e ainda,
comparando a proposta
da empresa com a
apresentada por outras
empresas siderúrgicas, o

tal do “mercado” como a
Aperam costuma dizer, foi
realizada a votação.
Por unanimidade a
proposta da Aperam foi
rejeitada.
NOVA RODADA DE
NEGOCIAÇÃO E DATA
BASE
Comunicamos a
empresa da decisão dos
trabalhadores. Uma nova
rodada de negociação foi
agendada para a próxima
segunda-feira, 11/12,
às 15h, e a data base
foi garantida até dia
22/12/2017.

APERAM

in-haus
Não estamos
aguentando essa
*#$@%& da IN-HAUS,
não respeita nós
trabalhadores. Se não
bastasse esse inferno
de 12 horas, estamos
trabalhando no dia
de folga, trabalhamos
3 dias, 12 horas, e
folgando apenas 01
dia. Eles prometem
pagar hora extra, mas
na hora do pagamento
não recebemos a hora
extra, nem o adicional
noturno. Os vales
transporte deve ter
sido transportado para
outro lugar porque
ainda não recebemos,
a Cesta Básica até hoje
não foi fornecida. Mas
a coisa é ainda mais
feia. Até agora não
tivemos nossa carteira
assinada pela In-Haus.
Isso mesmo! Estamos
trabalhando sem
contrato de trabalho.
Assim fica fácil ganhar
uma concorrência.
Aperam está
economizando às custas
da nossa exploração. O
que a Aperam esquece
é que quem garante
a produção não é a
In-Haus, somos nós, e
trabalhador insatisfeito
não produz.”

“A Aperam com
objetivo de reduzir
custos, durante as
obras que estão
acontecendo,
fez “puxadinho”
tipo container,
no restaurante
Regional 1. Existem
2 restaurantes
parados/desativados
estragando
(Sapucaia e
Regional portaria
3). A abertura
de um deles
com certeza iria
trazer conforto/
satisfação para os
trabalhadores no
momento sagrado
de suas refeições.
Mas a política da
Aperam de reduzir
custos obriga os
trabalhadores a
enfrentarem filas
intermináveis para
o sagrado direito a
refeição”.

APERAM - PLR

Inscrições para
representar os
trabalhadores na
comissão de PLR 2018
vão até amanhã, 08/12
As discussões para
eleger os representantes
dos trabalhadores que irão
negociar a PLR de 2018
foram antecipadas.
Normalmente ela
só acontecia após
findadas a negociação
da campanha salarial. As
partes Metasita e Aperam
concordaram em antecipar
o debate para que o
início das negociações
aconteçam já no início de
2018.
Serão eleitos 06
representantes dos
trabalhadores, sendo:
01: representante será da
diretoria financeira;
01: diretoria comercial;
02: diretoria de produção
a frio;
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02: diretoria de produção
a quente + RH.
O METASITA ainda indicará
um representante para as
negociações.
O companheiro que tiver
interesse em representar
os trabalhadores na
negociação da PLR, poderá
fazer sua inscrição até esta
sexta-feira, (08), no RH de
10h30 às 11h30 e 13h30 às
16h.
Não haverá estabilidade
no emprego para os
representantes dos
trabalhadores que forem
eleitos.
Os companheiros que
forem eleitos, também
serão responsáveis pela
negociação de 2019, pois
o mandato será de 2 anos.
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Compre, ajude o Metasita
e concorra a 02 prêmios: 1 Moto CG 160
Start e 1 bicicleta Aro 26 - 18 marchas
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Sorteio dia 23/12/2017
pela loteria federal
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o trabalhador

