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PLR/2016:
Como explicar
valores tão baixos?

A

o tomarem
conhecimento
dos valores
que irão receber a
título de PLR/2016,
a companheirada
questionou o porquê de
valores tão baixos, sendo
que trabalharam em 2016
no mesmo ritmo de 2015.
Durante a reunião
onde foi apresentado
o resultado final da
Empresa e o fechamento
do quadro com a apuração
de indicadores e metas,
a explicação dada pela
Aperam foi de que o
motivo da pontuação
ter ficado tão baixa,
48,28 pontos, foi devido
ao impacto causado
pelas grandes reformas

(o fornecedor externo
atrasou a entrega dos
pedidos).
Houve atraso no
retorno do RCO do AODL
(vazamento de água
na chaminé), baixa
performance na laminação
a frio, o HGO alongou
mais que o previsto.
Com os problemas gerados pelas grandes reformas, os equipamentos não
renderam como deveriam.
Com isso, zeramos no
indicador “Rendimento
físico” para INOX, GO e
GNO.
Como a produção não
atingiu as metas, também
não foram alcançadas as
metas de “Reclamações de
clientes tops” e do “Aten-

dimento”, que tam”O pag
bém foram zerados.
am
da PLR ento
No item “Aten2016
dimento”, fizemos
será re
alizado
um grande debate
dia
2
4/03/2
com a Empresa,
0
pois não concorsexta-f 17,
eira.”
damos. Uma vez
que, apesar de não
conseguirmos atender
muitos pedidos dentro do
os mesmos terem culpa
prazo, mesmo com atraso,
nenhuma.
o produto foi entregue e a
Assim fica de aprenempresa faturou.
dizado para a PLR 2017
Por isso, não é justo
que está sendo negociada
que a meta tenha sido zepara não deixarmos que
rada. Como é de se espeum erro de planejamento
rar, a empresa não mudou
estratégico da Empresa,
sua posição.
afete negativamente o
Esses problemas dimitrabalhador.
nuíram absurdamente o
O pagamento da PLR
valor da PLR que os traba2016 será realizado no dia
lhadores irão receber, sem
24/03/17, sexta-feira.

DEBATE NO METASITA, 24/03
Com a Reforma da Previdência proposta pelo Temer, você vai conseguir se aposentar? Com quantos anos?
Como será feito o cálculo? A previdência está quebrada?
Essas e outras questões serão debatidas no dia 24/03, às 18 horas, no auditório do Metasita. Participe!

REFORMA DA
PREVIDÊNCIA

REAJUSTE SALARIAL

Todos os salários terão que ser corrigidos
em 4,5% a partir de 1º de março

C

onforme foi proposto
pelos patrões e
aprovado pelos
trabalhadores presentes
em assembleia, cujo patrão

ABONO -

se faz representar pelo
Sindimiva, os salários deverão
ser corrigidos em 4,5%
a partir de 1º de março.
Esse reajuste é para todos

os salários, não importando
se é o piso ou o teto salarial
da empresa. Em junho
os salários terão novos
reajustes de 4%.

Pagamento tem que ser feito

junto com os salários de fevereiro

C

onforme a Convenção
Coletiva, todos os
companheiros, cujo
patrão se faz representar
pelo Sindimiva, têm que
receber o abono junto
com a folha de pagamento
de fevereiro. Ou seja, o
trabalhador deverá ter
recebido o abono até o 5º
dia útil de março, que é
referente a fevereiro.
Todos os companheiros,
mesmo que hoje estejam
demitidos, mas que
estavam fichados no dia
1º de novembro, ou que a
extensão do aviso prévio
atinja essa data, têm direito
de receber o abono. O
valor será conforme a faixa
salarial. Esse direito está
garantido na cláusula 9ª.
Confira ao lado:

CLÁUSULA 9ª - ABONO - As empresas
pagarão, a título de abono referente ao
ano de 2016, os seguintes valores:
a) Para os trabalhadores com salários até R$2.500,00:
R$400,00;
b) Para os trabalhadores com salários de R$2.501,00 a
R$5.000,00: R$250,00;
c) Para os trabalhadores com salários acima de
R$5.001,00 não haverá abono.
§ 1º - Todos os trabalhadores que se encontrarem na
ativa na data de 1º de novembro de 2016 ou que a
projeção do aviso prévio alcançar essa data, terão
direito a receber o abono conforme “caput”.
§ 2º - O pagamento aos trabalhadores do valor
referente ao abono será realizado em uma única
parcela, juntamente com a folha de pagamento em
março/2017.
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Luta dos
trabalhadores
públicos faz
governo retirá-los
da proposta de
mudança
O governo Temer
anunciou na última
terça-feira, 21/03/17
que os servidores
públicos municipais
e estaduais não serão
mais abrangidos pela
reforma proposta por
ele. A desculpa do Temer
é o federalismo, ou seja,
a autonomia de cada
estado e município de
propor a sua própria
previdência.
Porém, o verdadeiro
motivo é que os
servidores públicos,
tanto municipais,
quanto estaduais, estão
parando suas atividades
contra a Reforma da
Previdência.
Um bom exemplo é
Minas Gerais, onde
os educadores estão
em greve por tempo
indeterminado para não
deixar acabar com a
aposentadoria especial
e nem ter que se
aposentar com 65 anos
de idade.
Como os trabalhadores
da iniciativa privada não
querem saber de lutar,
o governo Temer acha
que será fácil empurrar
“goela abaixo” o fim da
aposentadoria.
Para os companheiros só
temos uma coisa a dizer:
REAJA, pois sem luta
não há conquista!

SEJA CONSCIENTE! NÃO JOGUE ESTE INFORMATIVO EM VIA PÚBLICA
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