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Trabalhadores 
da Aperam 
recebem 
O sentimento de 
valorização e o 
sentimento de 
serem bem representados é a 
sensação que invade os corações e 
mentes dos trabalhadores da Aperam

Há tempos vive-
mos anos difí-
ceis, mas a par-

tir do início de 2020, 
passamos a conviver 
com inseguranças e in-
certezas, que há anos 
não vivenciávamos. 
Há mais de 100 anos o 
mundo não sabia o que 

é ter que mudar modos 
e atitudes, hábitos e 
costumes. O que não 
justifica, mas pode ex-
plicar um pouco a ig-
norância de muitos em 
querer desconhecer a 
letalidade de um vírus, 
que em pouco mais de 
1 ano matou mais de 

370 mil pessoas 
no Brasil e mais 
de 3 milhões no 
mundo inteiro. 

Justiça seja 
feita: a gestão 
da  Aperam, com  
austeridade, e 
principalmente 

com a ajuda de TODOS 
os trabalhadores en-
frentaram e enfrentam 
as consequências, e 
graças à determina-
ção e competência de 
todos que estiveram 
na negociação da 
Participação nos Lu-
cros e Resultados, com 
aplicação de metas 
atingíveis e o trabalho 
de cada companheiro e 
companheira, podemos 
dizer que o resulta-
do da PLR é fruto de 
todos, conduzido por 
uma comissão que 
sempre pautou pela 
defesa dos interesses 

dos trabalhadores, não 
se deixando contami-
nar por nenhum pan-
demônio.
 
Parabéns, mais uma 
vez a todos da Co-
missão, e a todos que 
tiveram diretamente 
ligados às discussões 
e negociações da PLR 
2020.
 
Que 2021, que come-
çou com um imenso 
desafio de exterminar-
mos os vírus que nos 
assolam, possamos 
garantir a mesma valo-
rização e respeito.
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