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Sem Censura Federação Estadual dos 
Metalúrgicos de MG

APERAM - plr/2013

Representantes dos trabalhadores 
entregam proposta para 
pagamento da PLR

Na reunião que 
ocorreu entre os 
representantes 

eleitos pelos trabalhadores 
e a Aperam na última 
sexta-feira, às 14h no 
Escritório Central, foi 
entregue à Empresa uma 
proposta para pagamento 
da PLR/2013.

São considerados 
os mesmos indicadores 
utilizados nas negociações 
anteriores: EBITDA, 
Entrega a Expedição, 
Absenteísmo, Participação 
no Mercado Interno e 
Satisfação do Cliente. 
Como a meta a ser 
alcançada é estipulada 
pela diretoria da Aperam 
os representantes dos 
trabalhadores, utilizando 
o mesmo critério que é 
usado no PME propuseram 
que as margens dessas 
metas variassem sempre 
entre 80% e 120% da meta 

proposta.
Por exemplo: se a meta 

para a Entrega a Expedição 
é 100% as margens podem 
entre 80% e 120%.

EBITDA
Uma alteração proposta 

pelos trabalhadores é 
separar a PL (Participação 
nos Lucros) da PR 
(Participação nos 
Resultados). Desta forma, 
reivindicamos um 
pagamento de 
um percentual 
sobre o Ebitda 
independente 

do valor alcançado. 

ApErAm
Os representantes da 

Empresa ficaram de analisar 
a proposta apresentada 
pelos trabalhadores 
e apresentar suas 
considerações na próxima 
reunião que acontecerá dia 
26/06 às 14h.

Foi ajustado ainda o compromisso das partes de fecharem o Acordo até o dia 31/07.

FGTS 
Você sabia 
que podemos 
acompanhar 
se o patrão 
está 
depositando 
corretamente 
o FGTS?

DIREITOS

A Caixa Econômica 
Federal disponibilizou 
um serviço onde você 
recebe o valor do 
saldo do seu FGTS e 
o valor depositado 
mensalmente pelo seu 
patrão na sua conta do 
FGTS, via mensagem no 
seu celular.
É fácil receber este 
serviço. Acesse www.
fgts.gov.br, clica 
em serviços online, 
escolha mensagem 
via celular e cadastre 
seu número. Esta 
é mais uma forma 
que você tem de 
saber se o patrão 
está depositando 
regularmente seu 
direito, e denunciar se 
não estiver fazendo.
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SANKYU - CAMPANHA SALARIAL 2013/2014 com a palavra 
o trabalhador

TUDOELETRO
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Expediente

ABSURDO!

ASSEMBLEIA - Venha ajudar 
rejeitar  a proposta da Empresa

Em reunião que 
ocorreu na segunda, 
dia 17, a Sankyu 

apresentou ao Metasita sua 
proposta para renovação 
do Acordo Coletivo. 

CONFIrA ABAIXO:
1) Reajuste apenas pela 
inflação sem ganho real;
2) Cesta básica sequer 
reajustada pela inflação;
3) PLR negociada por 
Comissão;
4) Manutenção da atual 
jornada de trabalho;

5) Hora extra 60%; 
6) O retorno de férias 
continua o mesmo; etc

Não dá para aprovar 
essa proposta.

Se você concorda que 
a proposta é RUIM e não 
melhora em nada na nossa 
vida, NÃO SE OMITA! 

Venha para assembleia 
de hoje, 19/06/2013 
às 18h no auditório do 
Metasita. Quem garante a 
produção tem que exigir 
valorização.

ASSEmBlEIA 
HOJE, 

19/06/2013 às 
18h no auditório 

do Metasita

Hora extra 
feita tem 
que ser paga

Fomos informados 
pela nossa chefia que 
as únicas horas extras 
pagaS pela Tudo Eletro 
serão as horas feitas 
aos domingos; As 
demais terão que ser 
folgadas de acordo 
com a possibilidade da 
empresa de conceder a 
folga. Nos informaram 
também que a razão 
dessa medida é que 
a Aperam não está 
pagando a Tudo Eletro 
as horas extras feitas, e 
por isso, a empresa não 
tem como pagar a seus 
trabalhadores.

mETASITA
Enviamos uma 

correspondência a 
Aperam pedindo 
esclarecimentos, se 
está ou não pagando as 
empresas contratadas 
as horas extras feitas. 
Aguardaremos a 
resposta para ver se 
providências estão 
sendo tomadas por 
parte da contratante 
ou se teremos que 
encaminhar essa 
denúncia ao Ministério 
do Trabalho e ao 
Ministério Público do 
Trabalho.

NALCO - empresa empurra com a 
barriga homologação dos demitidos

Chegou denúncia 
ao Metasita que a 
empresa NALCO chega 

a demorar até 4 meses 
para fazer homologação 
dos companheiros 
demitidos. Como exemplo, 
foi citado um trabalhador 
que foi demitido no 
dia 17/04/2013 e que 
no entanto, só marcou 

homologação no dia 
07/06/2013 na Gerência 
Regional do Trabalho em 
Ipatinga. 

Depois de todo 
esse tempo, a empresa 
compareceu sem as folhas 
do Termo de Rescisão do 
Contrato de Trabalho, e 
ainda, se negando a pagar 
a multa devida em função 

do atraso na rescisão.
Conclusão: NÃO FOI 

FEITA A HOMOLOGAÇÃO!

Será que a Aperam 
sabe que uma de suas 
contratadas comete este 
tipo de ilegalidade, e que, 
ela enquanto contratante 
é responsável solidária?

1ª Marcha de Prevenção as Drogas
No dia 06 de julho, sábado, a partir das 13h na Praça 29 de abril 
em Timóteo iniciará uma concentração dos organizadores da 1ª marcha 
de prevenção as drogas. Após as orações iniciais, os participantes sairão 
em marcha até a Praça da Bíblia em Cel. Fabriciano e lá todos juntos 
irão se dirigir para o Ipatingão, onde a atividade será encerrada.
ParticiPe! Você também pode contribuir com as entidades de tratamento 
de dependentes químicos, doando alimentos.


