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Federação Estadual dos 
Metalúrgicos de MG

TRABALHADOR NÃO GANHA, CONQUISTA!

APERAM

Indicadores e metas da PLR 2018

Assembleia para 
avaliação e deliberação 

nesta quarta-feira, dia 17

Os representantes 
eleitos pelos 
trabalhadores para 

negociar os indicadores 
e metas que definirão 
o pagamento da PLR 
2018, convoca todos 
os companheiros que 
trabalham na Aperam, 
exceção feita aos que 
recebem o GD, para 
assembleia nesta quarta-
feira, dia 17 de janeiro 
nos quatro horários: às 
7h30, 13h30, 15h30 e 
18h.

Os trabalhadores irão 
deliberar sobre a proposta 
apresentada pela Aperam 
contendo indicadores e 
metas que definirão os 
valores à receber ou não, 
a título de PLR/2018.

INDICADORES 
DE PRESENÇA

Já que vamos discutir 
indicadores e metas, 
os representantes dos 

trabalhadores decidiram 
que se a participação na 
assembleia por vexatória, 
e se os trabalhadores se 
omitirem, nova assembleia 
será convocada.

HORÁRIOS
Para facilitar a 

presença de todos, 
seguiremos os horários 
utilizados pelo Metasita 
na convocação de 
assembleias 7h30, 13h30, 
15h30 e 18h.

CONVOCAÇÃO
A comissão ressalta 

que só não serão 
abrangidos pelo acordo 
proposto pela Aperam, os 
trabalhadores que recebem 
GD. Todos os demais estão 
convocados.

Só não pode, depois 
quando o trabalhador vier 
a receber ficar reclamando 
do valor recebido sem ter 
participado de nada.

Assembleia
Data: 

quarta-feira, 
dia 17/01/2018

Horários: 
7h30, 13h30, 15h30 e 18h.
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TUDO ELETRO

CONTRATADAS DA APERAM

Sorteio: o Metasita irá
convocar assembleia 

especial para o sorteio 
na “cumbuca”

R$ 5,00
Compre, ajude o Metasita 
e concorra a 01 prêmio: 

1 Moto CG 160 Start

EXPEDIENTE

Informações: 3849-9100

Tem um ditado antigo que diz: 
“ Diga-me com quem andas, que te direis quem és”.

Se fizermos um pequeno trocadilho, poderíamos afirmar que:
“diga-me quem contrata para prestar serviço, que te direis quem é”.

Diante das inúmeras 
denúncias que chegaram 
ao METASITA, informando 
que a empresa Tudo 
Eletro, está com Tudo 
Atrasado, salário, 13º 
salário, FGTS e etc, 
enviamos correspondência 
à empresa solicitando as 
devidas explicações sobre 
a denúncia.

A empresa não se 

manifestou. Diante do 
fato, estamos solicitando 
ao Ministério Público 
do Trabalho em Cel. 
Fabriciano, uma reunião 
envolvendo o Metasita, a 
Tudo Eletro e a Aperam 
a quem os trabalhadores 
prestam serviços em 
nome da Tudo Eletro 
para discutirmos sobre o 
assunto.

Só lembrando aos 
companheiros, que a 
audiência no Ministério 
Público do Trabalho 
envolvendo o Metasita, 
N&A e Aperam está 
agendada para sexta-feira, 
dia 19, às 13h30 em Cel. 
Fabriciano.

IN-HAUS
EmprEsa quEr 
pagar aumEnto dE 
salário fora da 
cartEira

A Aperam exigiu que 
os companheiros que 
operam empilhadeira 
recebessem treinamento 
para esta função. Os 
trabalhadores da In-
Haus, foram treinados 
e informados que 

receberiam um reajuste 
salarial em função do 
treinamento. Bom demais 
né! Só que, o percentual 
do reajuste não foi 
informado e o mesmo será 
pago por fora do salário, 
não incidindo sobre FGTS, 
INSS, etc.... Fica explicado 
porque a IN-HAUS 
ganhou a concorrência da 
Vamservice.

Campanha de fortalecimento Metasita

Ganhadora da 
Bicicleta

Elisabeth Silva Oliveira
nº1398


