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PLR 2020

Divulgado os valores e datas
de pagamento da PLR

E

m reunião ocorrida hoje entre os
representantes da
Aperam e a comissão
eleita pelos trabalhadores para representá-los
nas negociações da PLR,
finalmente foi divulgado os valores que cada
trabalhador irá receber
bem como a data do
pagamento.

Cada trabalhador
receberá R$7.438,47
+ 3,116 salários nominais. O pagamento
será realizado dia
19/04/2021.
A Comissão eleita
composta pelos representantes: Jhonatan,
Abner, Adriano, Geovane,
Willian Júnior mais o
representante indicado

pelo sindicato o vicepresidente Marcos Vinicius parabeniza a todos
os trabalhadores, pois, o
trabalho que sempre foi
muito ainda foi dificultado pela pandemia do
coronavirus.
Porém os trabalhadores
sempre mostram que se
o resultado do trabalho

de cada um produz um
aço especial mais especial ainda são os trabalhadores que produzem
esse aço e que merecem
ser valorizados sempre.
Tem que ser reconhecido também o trabalho
negocial da comissão ao
discutir metas a serem
alcançadas.

Viva os trabalhadores!
R$7.438,47
+ 3,116
salários
nominais.

ESCLARECIMENTOS

Se ainda existia...

Cai a última máscara
Para quem acompanha o dia
a dia do Sindicato não restava
nenhuma dúvida que o Sr. Antônio
Marcos “Digníssimo Presidente do
Metasita”, em nome do seu projeto pessoal de virar vereador e
prefeito de Timóteo, há muito se
bandeou para o lado dos patrões.
Numa próxima oportunidade
vamos mostrar tudo que os patrões ganharam e os trabalhadores
perderam tendo o Antônio Marcos

como Presidente do Metasita.
Hoje vamos nos ater a um fato
ocorrido nas 2 últimas reuniões da
PLR do Presidente com a Aperam.
O Sr. Antônio Marcos participou
dessas reuniões como convidado
dos patrões, ou seja, como convidado da Aperam.
Isso mesmo, ele não foi eleito
pelos trabalhadores para a Comissão, não representa o Metasita na
mesma Comissão.

Mais estranho ainda foi que a
Aperam não quis registrar na ata
da reunião o convite feito ao Sr.
Antônio Marcos para participar da
reunião como seu convidado.
Por que será?
É a Aperam agradecendo todos
os direitos que foram tirados dos
trabalhadores durante o mandato
do Antônio Marcos.

Aperam + Antônio Marcos é igual = menos direitos para trabalhadores

ONDA ROXA

Deliberação COVID-19 Nº 146
DE 07/04/2021
Publicado no DOE
(Diário Oficial de MG)
em 8 abr 2021

Altera a Deliberação do Comitê Extraordinário COVID-19 nº 45, de 13 de maio
de 2020, que aprova a reclassificação
das fases de funcionamento das atividades socioeconômicas nas macrorregiões
de saúde previstas no Plano Minas Consciente e adota a Onda Roxa nas macrorregiões de saúde que especifica...
...Delibera:
Art. 1º Fica prorrogada a vigência do
Protocolo Onda Roxa em Biossegurança
Sanitário-Epidemiológico - Onda Roxa,
nos termos dos arts. 1º e 2º da Deliberação do Comitê Extraordinário COVID-19
nº 130, de 3 de março de 2021...
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