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Sem Censura Federação Estadual dos 
Metalúrgicos de MG

Especial 
PLR/2013

Representantes dos trabalhadores convocam 
assembleia para esta quinta-feira, dia 08/05

Os companheiros eleitos para representar os trabalhadores 
na Comissão de PLR/2013, convocam os trabalhadores para uma 

assembleia nesta quinta-feira, dia 08/05, para avaliar os resultados
e o valor a ser recebido a título de PLR/2013.

A AssembleiA será 
nos horários de 

sempre: 
às 7h30, 13h, 
15h30 e 18h, 

no auditório do 
metasita.
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FIQUE LIGADO!!!

Gerente de RH quer 
que os trabalhadores tire, em 

média, 30% da sua PLR para pagar 
o “GD” da gerentada

A negociação da PLR 
se deu entre os 
representantes dos 

trabalhadores e a repre-
sentação da Aperam. Quem 
conduziu a negociação por 
parte da Empresa foi o Sr. 
João Batista, que saiu da 
empresa após a negocia-
ção. 

Agora na hora de fazer 
a apuração do resulta-

do final e do valor a ser 
recebido pelos trabalhado-
res quem está conduzindo 
a reunião é o Sr. Anísio. 
Fomos surpreendidos por 
este Senhor, quando o 
mesmo incluiu no número 
de trabalhadores e na mas-
sa salarial os Gerentes que 
já receberam o GD.

Ou seja, numa inter-
pretação feita pelo Senhor 

Anísio, os trabalhadores 
estão tendo que retirar 
uma parcela do que têm 
direito a receber para pa-
gar o GD. Não existe esta 
previsão no Acordo. Pelo 
contrário, a cláusula 4ª 
do Acordo assinado, deixa 
bem claro que, para as ca-
tegorias de empregado que 
recebem GD, o Programa é 
firmado de forma distinta 

do que consta no presente 
Acordo de PLR.

O Sr. Anísio já fechou 
a questão, e disse que 
a empresa vai pagar de 
acordo com sua interpre-
tação, quer gostem ou 
não os trabalhadores.

Afinal, quem já engoliu 
tanto sapo, engole mais 
um!!!

Emenda pior 
que o soneto
Segundo um Diretor do Metasita, o seu Gerente que 
recebe GD afirmou que “o Sindicato comeu mosca e 
que a Empresa se aproveitou disso para descontar 
da PLR, parte do GD que eles estão recebendo”.

Em primeiro lugar, não houve nenhum vacilo por 
parte dos representantes dos trabalhadores. Em 
segundo lugar, mesmo se fosse o caso, a fala do 
Gerente só mostra que representando a Empresa 
existe um grupo de pessoas que agem de má fé, e 
que por isso, não merece 
nenhum respeito e nem 
a confiança de nin-
guém.

Preferimos a versão 
utilizada pelo Sr. 
Anísio, que fala que é 
uma interpretação do 
Acordo, e não um ato 
de oportunismo barato.

a caminho com 
Maiakovski
(Bertolt Brecht)
 
Na primeira noite, eles se aproximam e roubam uma 
flor do nosso jardim: não dizemos nada.
Na segunda, já não se escondem. Pisam as flores, 
matam o nosso cão e não dizemos nada.
Até que um dia o mais frágil deles entra sozinho em 
nossa casa, rouba-nos a luz e, conhecendo o nosso 
medo, arranca-nos a voz da garganta.
E já não podemos dizer nada.

“Primeiro fecharam várias 
áreas da Empresa 
Como não fui afetado, fiquei calado.
Depois acabaram com a 
Semana Francesa,
Também não fui afetado e fiquei calado.
Depois fixaram a jornada, 
mais uma vez, não fiz nada.
Agora querem tirar do meu salário,
da boca de meus filhos e de minha família, 
Para pagar o GD do chefe...
Qual será minha resposta?”


