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“O pior cego
é o que não quer ver.”
Pela segunda vez consecutiva está garantida a melhor PLR da história da Aperam

P

or mais que uma
minoria queira desvalorizar o trabalho
feito pela comissão que
negociou a Participação
nos Lucros ou Resultados
(PLR/2021) deste ano
e do ano passado, pela
segunda vez consecutiva
garantiu-se a melhor PLR
da história da Aperam.
Toda desconstrução

desses gatos pingados
cai por terra quando os
números aparecem.
QUADRO COMPARATIVO
Como se comprova
no quadro comparativo
abaixo, dentro do Grupo Arcelor Mittal Brasil
– PLR 2021, os trabalhadores da Aperam receberão entre 4,02 e 8,0

salários a título de PLR.
Enquanto que, nas outras empresas, o valor
pago de PLR será entre
3,1 e 5,11 salários.
Desta forma, o pior
cego é o que não quer
ver.
Foi um trabalho
competente, onde os
interesses dos trabalhadores foram defendidos

de forma a garantir a
satisfação de todos e
todas.
Tudo que for ao contrário disto são falácias
e mentiras que não se
sustentam com a comprovação dos fatos.
DEMITIDOS
A empresa tem até 19 de
maio fazer o pagamento.

Grupo Arcelor Mittal Brasil

APERAM

AÇO INOX

8,0

1.979,96

1.979,96

Parabéns a todos os trabalhadores da Aperam

!
Não fique só
Fique sócio!
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SEMANA SANTA
FREI BETO: Jesus morreu como muitas
vítimas da ditadura militar brasileira
– preso, torturado, e condenado à pena de
morte dos romanos, a cruz.
Ao seu modo, cada
Cristão celebra a paixão,
morte e ressurreição de
Jesus Cristo.
Para o cristianismo, a
data é a celebração da
ressurreição de Jesus
Cristo e representa a
passagem da morte
para a vida, lembrando
a libertação do povo
do Egito rumo à terra
prometida.
As religiões africanas e
a Umbamda realmente
é fruto do sincretismo
entre o Candomblé e o
catolicismo ainda assim
não comemoram a Páscoa.Já a Páscoa judaica
celebra a libertação do
povo judeu da escravidão
do Egito, remetendo a
fatos ocorridos há mais de
três mil anos.
Já para as testemunhas de Jeová, a data é
importante, mas não há
comemorações especiais.
O budismo também não
comemora a Páscoa.
A doutrina tem suas
próprias festas e as mais
celebradas são as que
fazem referência
ao nascimento
de Buda.
Os muçulmanos
também não festejam a Páscoa,
já que as cerimônias mais importante do islamismo é o Ramadã:

um mês de jejum, em
que se celebra a primeira
revelação feita por Deus
a Maomé, e a peregrinação a Meca.
Os espíritas, apesar de
não comemorarem as datas celebradas por outras
religiões e doutrinas,
respeitam as manifestações religiosas de todas
as igrejas cristãs.
Por sua vez, os evangélicos, como todos os
cristãos tradicionais,
dão grande importância
para a Semana Santa e
Páscoa. Durante a sextafeira santa acontece um
culto especial, chamado “Cantata”, onde há
apresentações de teatro,
música e dança. Já no
domingo de Páscoa há
o culto da ressurreição.
No entanto, “cada igreja
tem o seu estatuto e
sua forma de atuar, mas
existe algo que é genérico. A Páscoa é uma
passagem quando Jesus
Cristo se entrega como
oferta. Ele veio como
homem para nos redimir

do pecado, ser nosso
redentor, porque só ele
tem o poder da vida e da
morte”.
Segundo Frei Beto,
ocorreu a prisão, tortura,
assassinato de Jesus e
sua ressurreição.
O que significa isto?
Por que foi cruelmente assassinado. Dentro
dos reinos dos céus ele
anunciava o reino de
Deus. Que não fica lá do
outro lado da vida.
Não é à toa que na oração do Pai Nosso é dito:
Venha a nós o vosso
reino.
É um projeto político
civilizatório baseado em
dois pilares: nas relações
pessoais do amor e nas
relações sociais da partilha dos bens.
Se queremos celebrar bem
a semana santa, a páscoa, temos que resgatar a
dimensão libertadora da
morte e vida de Jesus.
Principalmente a dimensão de reino que hoje
é: um outro mundo é
possível onde haja
justiça e paz.
Portanto, a cada
modo, celebre a
paixão, morte e
ressurreição de
Jesus com profundo respeito e
profundas reflexões.
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