
s traba-
lhadores 
da Ape-
ram, per-

tencentes à área 
administrativa e de 
apoio ao processo 
de produção, dire-
tamente envolvidos 
na proposta de 
redução da jornada 
de trabalho com 
redução salarial de 
25%, conforme pro-
posta da empresa, 
amparada na Me-
dida Provisória 936/ 
de 01/04/2020, par-
ticiparam no último 
dia 15/04/2020, de 
uma Assembleia 
Extraordinária Virtu-
al, realizada das 8 
às 15 horas. 

O objetivo foi de-
cidir se aceitam 
ou não a redu-
ção da jornada e 
dos salários em 
25%, a partir do 
dia 01/05/2020 e 
com término no dia 
30/07/2020.

Trabalhadores da área administrativa e de apoio à 
produção da Aperam APROVAM redução da jornada 

com redução dos salários em 25% conforme MP 936

Dos 559 trabalha-
dores que serão 
envolvidos, 460 
participaram da vo-
tação feita através 
da ferramenta “For-
mulários google”.

Ao final, 453 traba-
lhadores, (98,5%) 
decidiram por acei-
tar a proposta feita 
pela Aperam. 7 tra-
balhadores, (1,5%) 
deicidiram não 
aceitar a proposta.

Portanto, ficou 
deliberado pela 
aprovação da pro-

posta, que seguirá 
os trâmites para 
legalização do 
processo conforme 
estabelecido na 
Medida Provisória 
do governo federal.

FORMA DE 
PAGAMENTO

Segundo Bruno 
Dalcolmo, secre-
tário de Trabalho 
do Ministério da 
Economia, o tra-
balhador não vai 
precisar solicitar o 
benefício. A em-
presa comunicará 

O

o governo, e o be-
nefício será pago 
diretamente na 
conta dele.

“Os trabalhadores 
não precisarão fa-
zer uma solicitação 
desse benefício. 
Recebida a comu-
nicação por parte 
da empresa, nós 
processaremos o 
depósito na conta 
direta dos traba-
lhadores para que 
não haja obstá-
culos para a ope-
racionalização”, 
afirmou Dalcolmo.
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