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APERAM

PLR 2013: Trabalhadores vão
decidir se aprovam ou recusam a
proposta da Aperam

T

odos os trabalhadores
da Aperam, com
exceção dos que
recebem GD, estão
convocados para
assembleia que será
realizada nesta quintafeira, 08, convocada pela
Comissão que representa
os trabalhadores na
negociação da PLR/2013,
para analisarem e deliberar
se aceitam ou recusam a
proposta apresentada pela
Aperam para apuração e

pagamento da PLR/2013.
Falta de consenso
Não foi possível haver
consenso na negociação
em torno de uma proposta.
Os representantes dos
trabalhadores reconhecem
os avanços na elaboração
do quadro de Indicadores,
Metas e Pontuação que irá
apurar a PLR/2013.
Porém, não houve
consenso na régua de
distribuição do percentual

do EBTIDA em função da
pontuação obtida.
Também não houve
acordo na forma de
distribuição dos valores:
40% em partes iguais
e 60% proporcional ao
salário, e, no fato de
não haver nenhuma
antecipação da PLR a ser
paga.
Adiantamento
Na proposta da
Aperam não haverá

adiantamento da PLR,
ficando todo o pagamento
para quando for apurado o
valor total a receber.
Haverá agora
apenas o pagamento
do PME, conforme acordo
assinado entre a empresa e
os trabalhadores.

O PME não fez parte
da negociação entre
os representantes
dos trabalhadores e a
Aperam.
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À comissão cabe negociar. E aprovar ou rejeitar é
responsabilidade dos trabalhadores.
Como a negociação é de PLR, todos os trabalhadores,
independente de serem sócios, podem participar.

Os horários da assembleia
são os de sempre:
7h30, 13h, 15h30 e às 18 horas.
O que os representantes dos trabalhadores esperam é que
a casa esteja cheia, pois, está em jogo o pagamento da
PLR que trabalhadores irá receber.

VAMSERVICE

LM ENGENHARIA

Empresa apresenta proposta
de antecipação da PLR

Empresa
vai pagar
retroativo da
cesta básica
em setembro
e outubro

Assembleia nesta quarta-feira, dia 07
dos trabalhadores,
alegando que não querem
receber antecipação
de PLR, deixando todo
o pagamento para a
Campanha Salarial em
novembro.
Como vai ser? Os
trabalhadores querem
receber ou não a
antecipação?

Não deixem que decidam por você!

Vamos decidir
em assembleia
nesta quarta
nos horários
de sempre às
7h30, 13h,
15h30 e às 18
horas.

Em reunião realizada
nesta segunda-feira, 05,
na sede do METASITA,
ficou acertado que a
LM Engenharia fará o
pagamento do retroativo
da cesta básica em
duas parcelas, setembro
e outubro.
Os valores individuais
não são muitos, mas
segundo a Empresa,
no conjunto pesam.
Agradecemos aos
trabalhadores por não
desistirem de receber o
que têm direito.
É graças à insistência
de vocês que, o
pagamento será feito.
Valeu!!!!

SANKYU - CAMPANHA SALARIAL 2013-2014

Metasita faz duas novas reuniões
com a Sankyu

Empresa que ficou de apresentar nova proposta

D

epois da rejeição da
proposta da Sankyu
pelos trabalhadores
em assembleia, a direção
do METASITA teve duas
novas reuniões com a
empresa. Discutimos os
caminhos e os entraves da
Campanha Salarial.
Ao final, a Sankyu ficou
de apresentar uma nova
proposta e o sindicato de
convocar assembleia até a
próxima sexta-feira.

Por isso, não marque compromisso para sexta-feira,
pois você pode ser chamado a decidir em assembleia.

As inscrições já
estão abertas
para os cursos de
informática e inglês
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A

pedido dos
trabalhadores, a
direção do METASITA
abriu negociação com a
Vamservice buscando o
pagamento da antecipação
da PLR/2013.
Nos reunimos com
a Empresa, e, segundo
a mesma, ela teria
recebido manifestações

