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ELEIÇÃO COMISSÃO PLR APERAM

N

Trabalhadores da Aperam irão eleger os seus
representantes na Comissão de PLR - 2022 e 2023

o último dia 20
encerrou o prazo
de inscrição para
os trabalhadores interessados em compor a Comissão
de Empregados da Aperam
para discutir sobre a Participação nos Lucros e Resultados - PLR 2022 e 2023.
Oito trabalhadores se inscreveram para ocuparem
as 6 vagas existentes.
ELEIÇÃO
A eleição ocorrerá no
próximo dia 26/01/2022

T

em uns gatos
pingados dizendo
dentro da Aperam
que os trabalhadores foram
enganados e que deveriam
receber uma PLR de 40
mil, e agora só receberão 8
salários porque a Comissão
foi incompetente.
RESPONSABILIDADE
Todos da Comissão dos
Empregados sempre tiveram a responsabilidade de
defender os interesses dos

com início previsto para as
06h:30, com encerramento
no dia 27/01/2022 previsto
para 14 horas.

PLR APERAM

COMPROMISSO
Cada trabalhador e trabalhadora tem o compromisso
de eleger quem realmente
irá defender os interesses
de todos.
RESPONSABILIDADE
A responsabilidade do voto
é da consciência de cada
um que irá escolher o seu

representante na Comissão
de PLR.
Trabalhador/a, participe do
processo eleitoral e garanta
que a sua “parte do bolo”
vai ser discutida de forma
transparente.

Tivemos a melhor PLR da
história da Aperam no ano
passado, tudo indica que
teremos uma PLR histórica
novamente.
Para continuar assim, só
depende de você.

Refrescando a memória...
trabalhadores da melhor
forma possível.
TRANSPARÊNCIA
Além da responsabilidade,
a Comissão fez 3 divulgações no Boletim Sem
Censura. A primeira, dia
28/09/2021, convocando para Assembleia nas
portarias. A segunda, no
mesmo dia 28, porém
virtual, e nesta foi colocado
a íntegra da proposta da
Aperam, inclusive falando

dos 8 salários. E a terceira,
no dia 30 dizendo que os
trabalhadores, reunidos em
Assembleia decidiram pela
APROVAÇÃO da proposta.
Como se vê, a responsabi-

lidade é de todos. Os trabalhadores, pela soberania
da Assembleia, decidiram
aceitar a proposta, e temos
a certeza que a imensa
maioria está bastante
satisfeita.
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