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Trabalhadores

aprovam proposta
e encerram Campanha Salarial

O

s 484 companheiros
de cerca de 2.300
trabalhadores da
Aperam que compareceram
à assembleia convocada
pelo Metasita, para análise
e deliberação da proposta
apresentada pela empresa
para renovação do Acordo
Coletivo de Trabalho
2016/2017, decidiram com
79% dos votos aprovar
a proposta e encerrar a
negociação coletiva.
Estamos fazendo
questão de citar o
número de presentes,
na assembleia, para que
a companheirada possa
ter dimensão da maior
dificuldade enfrentada
pela direção do Sindicato
na negociação do Acordo
Coletivo.
O que fortalece a
direção do Metasita é o
trabalhador mobilizado.

A empresa tem medo é
da reação da categoria
diante das suas
propostas de retirada de
direitos. Negociar numa
conjuntura negativa para
os trabalhadores não é
novidade para a direção
do Sindicato. Porém, nas
outras crises que o Brasil
passou tínhamos uma
categoria mobilizada e que
participava das ações do
Sindicato.
REPOSIÇÃO DE
PERDA GARANTIDA
Se tivemos como
negativo no acordo o
aumento do percentual
de participação dos
trabalhadores na
assistência médica de
20% e 25% para 30%, por
outro lado, conseguimos
garantir a reposição das
nossas perdas salariais,

mesmo que de forma
parcelada.
E essa foi uma
negociação difícil, só
obtida nos momentos
finais da negociação.
O índice máximo que a
empresa queria repor
era de 7%, sendo que a
inflação era de 8,5%. A
manutenção do abono
também foi uma boa
vitória. A intenção da
empresa era pagar abono
pela não reposição das
perdas. Conseguimos
manter o abono e repor as
perdas.
NEGOCIAÇÃO RÁPIDA,
MAS SEM PRESSA
Também ressaltamos
como positivo termos
conseguido fechar as
negociações, ainda no mês
de novembro, coisa rara
de acontecer. Buscamos

rapidez, sem ter pressa.
Ou seja, ninguém queria
repetir a experiência
da última negociação:
8 meses de campanha.
Porém, a agilidade que
buscávamos não poderia
comprometer os direitos
dos trabalhadores.
Na quarta-feira, dia
30, a companheirada já
recebeu o abono conforme
acordado.
BALANÇO
Não foi o acordo dos
nossos sonhos, muito
menos o acordo que
os trabalhadores que
produzem aços especiais
merecem. No entanto,
podemos afirmar que
até agora, entre todas
as siderúrgicas que têm
data-base em 2016,
estamos fechando o
melhor acordo.

#caminhar juntos! #caminhar juntos! #caminhar juntos!

VAMSERVICE

TAXA NEGOCIAL

Assembleia
terça-feira,
dia 06/12

Direção do sindicato decide
por suspender cobrança da taxa negocial

Na próxima terça,
dia 06 às 7h30,
13h30, 15h30 e
18h a companheirada

deverá lotar o auditório
do Metasita como
foi feito na última
negociação, e juntos
decidirmos qual o
caminho vamos seguir.

APERAM
NOTA DE
ESCLARECIMENTO
Muitos companheiros reclamaram que a
empresa utilizou do
pagamento de horas
extras para definir em
qual estrato ele pertencia.
Assim, alguns companheiros que eram
estrato I receberam
o abono como se fosse
estrato II.
Fizemos a reclamação e a Aperam vai
rever seu ato, e aqueles companheiros que
foram prejudicados com
a mudança de estrato
indevidamente receberão no pagamento
de dezembro o valor
correto.
Valeu pela reclamação!
EXPEDIENTE

O Ministério Público
do Trabalho/Cel.
Fabriciano, sob o
argumento de estar
defendendo interesse
dos trabalhadores,
entrou com uma
ação na justiça
proibindo que o
Metasita cobrasse
taxa negocial de não
sócio do sindicato.

É

lógico, como
esperado, que o
sindicato mesmo
recorrendo perdeu o
processo. Não interessa, a
muitos, um sindicato forte
e combativo e, um dos
meios de enfraquecer um
sindicato é diminuir sua
capacidade financeira.
O Sindicato tem duas
formas de se manter
financeiramente: com
a contribuição dos
trabalhadores ou com a
contribuição do patrão.
A direção do Metasita
tem claro que somos um
sindicato classista, que
representa, unicamente,
os interesses dos
trabalhadores e jamais
vamos aceitar qualquer
dinheiro dos patrões.
CORTAR NA
PRÓPRIA PELE
Diante da decisão
da justiça, a primeira
atitude da direção do
Sindicato, foi buscar
reduzir seus custos para
ver se é possível não

cobrar a taxa negocial
este ano. Estamos
fechando a subsede do
bairro Limoeiro/Timóteo,
uma redução de custos
de R$4.000,00/mês.
Os diretores Gildásio
e José Wagner, que
antes tinham suas
liberações remuneradas
pelo sindicato, foram
colocados à disposição da
empresa. O companheiro
José Wagner hoje está
trabalhando de zero
hora na área da PLQA e
o companheiro Gildásio

“Você que
não é sócio
jamais vai
poder reclamar
da exploração
que sofre,
pois, a seu
modo, também
explora.”
permanece liberado,
porém, sua liberação
hoje é remunerada pela
empresa.
TAXA NEGOCIAL
Explicamos essa
situação na assembleia
da última sextafeira, 25/11/2016, e
colocamos em votação
pedindo que apenas os
sócios do sindicato se
manifestassem, se mesmo
com a proibição da justiça

Sindicato Metasita

de cobrança de taxa
negocial de não sócio,
eles (os trabalhadores
associados) concordavam
com a contribuição a favor
do Metasita de R$50,00.
Apenas 3 trabalhadores
votaram contra.
SUSPENSÃO DE
COBRANÇA
Ficamos extremamente
satisfeitos de saber
que existe um grupo, e
grande, que se preocupa
e tem responsabilidade
com a manutenção desta
Entidade. Eles sabem
que o sindicato forte é o
ponto fraco de qualquer
patrão.
Mesmo sabendo
que vamos passar por
profundas dificuldades
para administrar o
Metasita sem a taxa
negocial, a direção do
sindicato decidiu por
suspender a cobrança
desta taxa, até
encontarmos um caminho
onde todos que usufruem
das conquistas também
tenham que contribuir
para com as lutas.
AGRADECIMENTO
Se não desistimos das
lutas é porque existem
companheiros (as) que
não medem sacrifício para
manter a entidade que os
representa.
Você que não é sócio
jamais vai poder reclamar
da exploração que sofre,
pois, a seu modo, também
explora.
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SEJA CONSCIENTE! NÃO JOGUE ESTE INFORMATIVO EM VIA PÚBLICA

A Vamservice apresentou
sua 1ª proposta para
renovação do Acordo
Coletivo de Trabalho.
Agora é hora dos
trabalhadores analisar
e deliberar pela sua
aceitação ou recusa.

