Sem Censura

Federação Estadual dos
Metalúrgicos de MG

INFORMATIVO DO METASITA - N° 2306- 29 de março 2017

APERAM - PLR/2017

Você ficou satisfeito
com o valor da PLR
que acabou de receber?
Então o seu lugar é na assembleia que será
realizada nesta quinta-feira, 30/03

V

ocê sabe quais
são os indicadores
que a Aperam está
propondo para apurar
a PLR 2017? E as metas
a serem alcançadas que
indicarão a quantidade
de pontos e o percentual
do ebtida que teremos
direito?
São 12 indicadores que a
empresa está propondo
para apurar a PLR 2017.
1) FATURAMENTO
INOX&ELETRICO&CRABOBO
MI/ME(T)
2) ATENDIMENTO A CLIENTES
GLOBAL EMBARQUE
3) MARKET SHARE INOX
4) RECLAMAÇÃO DE CLIENTES
INOX - CLIENTES TOP
5) RECLAMAÇÃO DE CLIENTES
ELÉTRICOS - CLIENTES TOP
6) RECLAMAÇÃO DE CLIENTES
CARBONO - TODOS OS
CLIENTES
7) RENDIMENTO FÍSICO INOX

8) RENDIMENTO FÍSICO GOBT
9) RENDIMENTO FÍSICO GNO
10) MANUTENÇÃO DAS
CERTIFICAÇÕES DE
QUALIDADE (AUDITORIA
EXTERNA)
11) GERAÇÃO DE IDEIAS (Nº)
12) TEMPO DE PARADAS (Nº)

Os companheiros têm
como controlar esses
indicadores? Isso está
no poder de gestão dos
trabalhadores?
Não dá para deixar a
assembleia de PLR em
segundo plano. “Não
adianta chorar o leite
derramado”. Se tem
alguma coisa que pode
ser feita para garantir que
a PLR seja, no mínimo,
igual a que recebemos
em 2015, não podemos
deixar que a PLR de 2016
se repita. Só não adianta
reclamar depois!

Assembleia

Dia: 30/03
Horas: 7h30, 13h, 15h30 e 18h
Loca: Auditório Metasita

...a hora de fazer é agora!

VAMSERVICE

A companheirada da Vamservice
tem assembleia nesta sexta-feira, dia 31
A Vamservice enviou
ao Metasita uma proposta
para alterar a jornada dos
trabalhadores em turno.
A justificativa da empresa
e a licitação que está
acontecendo.
Não cabe à direção
do Metasita aprovar
ou rejeitar nenhuma
proposta. São os
trabalhadores reunidos em

assembleia que têm esse
poder.
Por isso, estamos
convocando assembleia
para a próxima sexta-feira
(31), para apresentar aos
trabalhadores a proposta
feita pela empresa, e os
mesmos poderem deliberar.
Os horários são: 7h30,
13h, 15h30 e 18h.

ASSEMBLEIA
Todos os trabalhadores da
Vamservice estão convocados
para assembleia nesta sextafeira, dia 31/03 às 7h30, 13h,
15h30 e 18h.

BRASIL

Sindicalistas querem
realizar movimento ainda
mais amplo do que o
realizado no último dia
15. A CUT já tem protestos
marcados para a próxima
sexta-feira (31).
A CUT e as demais
centrais sindicais,
reunidas na tarde desta
segunda-feira (27), em
São Paulo, decidiram
convocar unitariamente
um processo de
mobilização nacional
de preparação da greve
geral contra a Reforma
da Previdência, a
Reforma Trabalhista,
a Terceirização e por
nenhum direito a
menos.
De acordo com Vagner
Freitas, presidente da
CUT, o único caminho
para a mudança é o
enfrentamento. É hora de
fazer greve, de a gente
EXPEDIENTE

conversar na fábrica,
na igreja, na escola e
mostrar que se não nos
mobilizarmos, todos os
direitos serão jogados
fora. Estamos mais fortes
hoje do que antes do dia
15 de março. Mas isso
não é segurança para nós,
o que pode nos garantir
é enfrentamento”,

defendeu.
Leia a seguir a nota
das Centrais
Dia 28 de abril, Vamos

parar o Brasil!
As centrais sindicais
conclamam seus sindicatos
filiados para, no dia 28,
convocar os trabalhadores
a paralisarem suas
atividades, como alerta
ao governo de que a
sociedade e a classe
trabalhadora não aceitarão
as propostas
de reformas da
Previdência,
Trabalhista e
o projeto de
Terceirização
aprovado pela
Câmara, que o
governo Temer
quer impor ao
País.
Em nossa opinião,
trata-se do desmonte da
Previdência Pública e
da retirada dos direitos
trabalhistas garantidos
pela CLT.

Por isso, conclamamos
todos, neste dia, a
demonstrarem o seu
descontentamento,
ajudando a paralisar o
Brasil.
São Paulo, 27 de março
de 2017.
Assinam esta carta:
Adilson Araújo (presidente
da CTB), Antonio Neto
(presidente da CSB), José
Calixto Ramos (presidente
da Nova Central), Paulo
Pereira da Silva (presidente
da Força Sindical), Ricardo
Patah (presidente da UGT),
Vagner Freitas (presidente
da CUT), Edson Carneiro
(Índio) (secretário-geral
da Intersindical), Luiz
Carlos Prates (Mancha)
(presidente da CSPConlutas), Ubiraci
Dantas de Oliveira (Bira)
(Presidente da CGTB).
(Fonte: Luiz Carvalho e
Sérgio Alli)

Sindicato dos Trab. nas Indústrias Siderúrgicas, Metalúrgicas, Mecânicas, de Material Elétrico, Material Eletrônico, Desenhos/Projetos e de
Informática de Timóteo, Marliéria, Jaguaraçu, Antônio Dias, São J. do Goiabal, Dionísio, Pingo D’água, Córrego Novo e Cel. Fabriciano - METASITA
SEDE: Av. Monsenhor Rafael, 155, Timirim/Timóteo MG: 3849-9100/9101 - SUBSEDE: Fabriciano: 3841-3909 - SUBSEDE: Ipatinga: 3825-8535
Site: www.metasita.org.br E-mail:secretaria@metasita.org.br Resp.:Diretoria Tiragem: 2.700 exemplares

SEJA CONSCIENTE! NÃO JOGUE ESTE INFORMATIVO EM VIA PÚBLICA

Centrais acertam mobilização nacional
em 28 de abril: ‘Parar o Brasil’

