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Pagamento da PLR/2014
será 1º de abril
Nesta quinta-feira, dia 19/03, ocorreu a reunião de apresentação dos
resultados da PLR/2014 da Aperam. Os representantes da empresa
apresentaram à Comissão dos trabalhadores para conferência os resultados
dos indicadores, metas e pontos do programa de PLR, negociado entre as
partes para o ano de 2014.

PONTUAÇÃO

A pontuação foi de
102,77 pontos, o que
garante aos trabalhadores
uma participação de 4,39%
do EBITDA alcançado.
Este percentual representa
R$19.174.081,18. Conforme o acordo aprovado pelos trabalhadores, 35% que
equivale a R$6.710.928,41
serão distribuídos em partes iguais. Cada trabalhador receberá R$3.106,99.
O valor referente a 65% equivale a
R$12.463.152,77. O
montante será distribuído
proporcionalmente conforme a massa salarial da
Aperam, cabendo a cada
trabalhador 1,4071 salário.
Então, cada trabalhador receberá a título de
PLR/2014 R$3.106,99 +
1,4071 salário.
Fica isento de imposto
de Renda até o valor de
R$6.677,57. Quem receber
EXPEDIENTE

mais do que este valor
pagará imposto de renda
sobre o valor que ultrapassasse o limite.

Um bom
acordo.

(Recordando)

As negociações da PLR
2014 foram muito difíceis.
A negociação começou
com a própria direção do
sindicato representando
os trabalhadores. Quando
o processo já estava bem
adiantado, por uma questão jurídica foi necessário
parar as negociações e
realizar eleição para escolha dos representantes dos
trabalhadores. Só depois
as negociações foram
retomadas. Houve mais
um impasse. A proposta
apresentada pela Aperam
não atendia aos anseios
dos trabalhadores. Após a
mobilização, as negocia-

ções foram retomadas e
chegamos a uma proposta
aprovada em assembleia.
O Acordo assinado
trouxe novidades e avanços, que vão representar
um valor maior no bolso
dos responsáveis por todo
o lucro da Empresa.

Mas pode
melhorar

O acordo PLR/2015 pode
ser melhor do que o de
2014. A receita é simples.
Se todos aqueles que estão
acomodados, beneficiando da mobilização alheia,
também fazerem a sua
parte, não duvidamos que
ao receber a PLR 2015
teremos mais motivos para
comemorar.

...traba
lhador
receber
áa
título
de
R$3.106 PLR/2014,
,99 + 1,
4
salário 071
.
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ELEIÇÕES SINDICAIS - METASITA

D

urante séculos foi
negado aos trabalhadores brasileiro
o direito de votar. O voto
era censitário, ou seja, só
poderia votar e ser votado pessoas que tivessem
uma determinada renda,
que nunca era a renda do
trabalhador. Resultado,
apenas representantes
das elites eram eleitos. E,
lógico, só legislavam em
favor deles mesmos. Foi

preciso muita luta para que
a classe trabalhadora pudesse exercer seu legítimo
direito de escolher seus
representantes votando e
sendo votado.
O que estamos convocando os companheiros a
fazer é exercer esse direito.
É o voto dos trabalhadores
que nos garante o direito político de podermos
representá-lo em todos
os fóruns que participa-

AÇÃO - CETUBOS

Assembleia
dia 25 (quarta-feira)
às 7h30 e 15h30

Convocamos os companheiros que trabalharam na
Cetubos para uma assembleia
na próxima quarta-feira,
onde vamos discutir a ação
que movemos contra a empresa e seu andamento na
justiça.
Como todos os dias somos
procurado por um trabalhador a quantas anda a ação, o
melhor caminho é a assembleia para que todas as dúvidas possam ser sandadas.

mos. Desde a negociação
salarial até as mobilizações
nacionais.
Nossa direção não abre
mão disso, da participação
dos trabalhadores. Todo
poder vem e é da classe
trabalhadora.
Por isso, só vocês
podem dizer, via o voto,
se seremos ou não seus
representantes.
Participe!
Vote!

JORNADA
FIXA

Até quando
você vai
aceitar que
sua saúde,
suas relações
familiares
EMME MÁQUINAS e com a
CAMPANHA SALARIAL
sociedade,
2015/2016
sua
Assembleia
qualidade
dia 24 (terça-feira) de vida
continue
às 17h30
Convocamos os companheiros que
virando
trabalharam na EMME MÁQUINAS para
uma assembleia na próxima terça-feira,
lucro para a
para avaliarem e deliberarem sobre a
proposta apresentaa pela Empresa para
Aperam?
renovação do ACT.
Acorda peão!
Como são os companheiros que “calçam a bota” são eles que sabem onde o
calo aperta. foi apresentada a proposta
os companehiros vão decidir se ele é
boa ou não.

SEJA CONSCIENTE! NÃO JOGUE ESTE INFORMATIVO EM VIA PÚBLICA

Eleições sindicais
Você já votou?

