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APERAM - PLR/2017

Representantes dos 
trabalhadores convocam 
assembleia para esta 

quinta-feiRa (30), 
na sede do metasita

Após várias 
reuniões, a Aperam 
apresentou 

uma proposta para 
ser levada à apreciação 
dos trabalhadores, para 
pagamento da PLR/2017.

Para os representantes 
eleitos pelos trabalhadores, 
é hora dos metalúrgicos 
darem a sua opinião sobre a 
proposta, e a melhor forma 
é em assembleia geral.

Por isso, a comissão 
está convocando todos os 
trabalhadores da Aperam, 
para assembleia nesta 

quinta-feira (30), às 7h30, 
13h, 15h30 e 18h.

IMPORTANTE
Como é uma 

negociação de PLR, 
ela envolve todos os 
trabalhadores da Aperam, 
independente da função e 
da categoria. Não importa 
se você é um operador, 
analista, supervisor ou 
gerente, a convocação é 
para todos.

O resultado é para 
todos. Todos têm que 
tomar a decisão.

Assembleia 
nesta quinta-

feira (30), 
às 7h30, 13h, 
15h30 e 18h

LOMAE - COM A PALAVRA 
O TRABALHADOR

“Até agora a Lomae 
não depositou o 
adiantamento para os 
funcionários e nem deu 
uma satisfação. Temos 
que produzir do mesmo 

jeito. É uma falta de 
respeito com o trabalhador. 
A desculpa agora, foi que 
a Aperam não pagou a 
empresa e por isto a Lomae 
não pagou a gente”.

PlR - conheça agoRa PaRa não ReclamaR no futuRo
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EXPEDIENTE

A casa encheu, mas tem 
companheiros que ainda não 
acordaram para a realidade

Na última sexta-feira, 
realizamos no Metasita 
um debate sobre a 
Reforma da Previdência. 
O técnico do Dieese 
Fernando explicou sobre 
as consequências da 
reforma da previdência na 
vida dos trabalhadores. 
O auditor fiscal Izaq 
com números e dados 

    Bilac Pinto (PR)                        
    Caio Narcio (PSDB)                   
    Carlos Melles (DEM)                  
    Delegado Edson Moreira (PR)     
    Diego Andrade (PSD)                 
    Dimas Fabiano (PP)                   
    Domingos Sávio (PSDB)             
    Eduardo Barbosa (PSDB)            
    Fábio Ramalho (PMDB)              
    Franklin Lima (PP)                    
    Leonardo Quintão (PMDB)         
    Luis Tibé (PTdoB)                    
    Luiz Fernando Faria (PP)           
    Marcelo Álvaro Antônio (PR)      
    Marcos Montes (PSD)               
    Marcus Pestana (PSDB )           
    Mauro Lopes (PMDB)                 
    Paulo Abi-Ackel (PSDB)             
    Raquel Muniz (PSD)                 
    Renato Andrade (PP)               
    Renzo Braz (PP)                      
    Rodrigo de Castro (PSDB)        
    Rodrigo Pacheco (PMDB)          
    Saraiva Felipe (PMDB)             
    Tenente Lúcio (PSB)                
    Toninho Pinheiro (PP)             

DEBATE SOBRE A REFORMA TRABALHISTA

Durante o debate o 
Dep. Federal Leonardo 
Monteiro, denunciou que 
a sociedade está de forma 
correta se mobilizando 
contra a reforma da 
previdência, porém, uma 
outra reforma essencial  
para a classe trabalhadora 
está tramitando na 
Câmara sem chamar 
a devida atenção da 
sociedade: a reforma 
trabalhista que tem por 
finalidade garantir que o 
negociado prevaleça sobre 
o legislado.

O Deputado ainda 
denunciou que é a 
reforma trabalhista, por 
manobra do governo 
pode ser votado apenas 
na comissão que está 
analisando o projeto sem 
precisar de ser levado a 

REFORMA TRABALHISTA
Negociado sobre o legislado (Fim da CLT) pode ser aprovado em comissão sem 
precisar de ir a plenário

respondeu à grande 
pergunta: a previdência 
é deficitária? Já os 
deputados federais 
Leonardo Monteiro e 
Padre João explicaram 
como está o trâmite da 
reforma da Previdência 
no Congresso e a co-
relação de força entre 
quem é favorável e contra 

a reforma. O deputado 
estadual Celinho/
Sinttrocel explicou sobre 
as manifestações na 
Assembleia Legistativa 
contra a reforma da 
previdência.

A presença foi muito 
boa. A casa teve cheia! 
Mas como a reforma 
da previdência atinge 

a todos independente 
se está aposentado ou 
não, a casa poderia ter 
enchido muito mais.

Perderam os 
companheiros que não 
participaram e fica o 
alerta: não dá para ficar 
debaixo da lona com o 
circo pegando fogo.

plenário. Que nessa comissão o 
voto é secreto, o que evita, que 
o deputado que vota a favor 
da reforma e contra a classe 
trabalhadora, seja denunciado.

O Deputado convocou a 
todos os trabalhadores a ficarem 
atentos e mobilizados, pois 
senão voltaremos ao tempo 
da “escravidão”. O relator 
da reforma trabalhista é o 
Deputado Roberto Marinho que 
pertence ao PSDB/RN. Pelo 
partido do relator, a classe 
trabalhadora pode esperar 
chumbo grosso na asa.

Para os que duvidam é 
só ver aprovação da Lei da 
Terceirização irrestrita aprovada 
a mando do governo Temer.

Veja a lista ao lado dos 
deputados mineiros que 
votaram a favor da terceirização 
irrestrita, e, contra a classe 
trabalhadora:


