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APERAM - PLR/2016

Aperam  propõe 
alteração significativa 

na apuração da PLR
Na reunião de nego-
ciação da PLR que 
ocorreu na última 
quinta-feira, 21, a 
empresa fez uma 
proposta de só fazer 
a apuração de indi-
cadores e metas para 
o segundo semestre. 

Segundo a empresa 
seria uma forma de 
evitar questiona-

mentos jurídicos, uma vez 
que, as negociações estão 
iniciando na metade do 
ano.

Cabe lembrar, que no 
tempo certo, enviamos 
correspondência à Empre-
sa solicitando o início das 
negociações de PLR. Foi a 
Aperam, como forma de 
nos pressionar e ameaçar 
ficarmos sem a PLR, que 
se recusou a iniciar as 
negociações. 

Portanto, os trabalha-
dores não tem nenhuma 
responsabilidade em 
relação ao atraso nas 
negociações.

Os representantes dos 
trabalhadores ainda estão 
analisando os números 
apresentados pela Empresa 
para depois se posicionar.

CUSTO DE 
TRANSFORMAÇÃO

A empresa também 
está propondo substituir 
o indicador “Manuten-
ção das certificações de 
qualidade”, que sempre 
nos garantiu a pontuação 
total (5 pontos), por um 
novo indicador “Custo de 
transformação”. Por esse 
indicador, para se ter um 
exemplo, todo reajuste 
salarial que tivermos, 
atestado médico que for 
apresentado, ou até mes-
mo, uma falta justificada, 
diminuirá o valor da PLR 

que vamos receber. 
A empresa quer, 

com esse indicador, 
que paremos de lutar 
por melhorias salariais, 
promoções, abonos, etc. 
Seu propósito final é 
nos remunerar apenas 

com o salário variável 
– PLR.

Já deixamos claro 
que nenhum acordo será 
assinado pelos represen-
tantes dos trabalhadores 
nessas condições.
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+ CONVÊNIOSPH TRANSPORTES
COM A PALAVRA O TRABALHADOR

VAMSERVICE

Assembleia nesta quinta-feira, 30/06/16.
É preciso que todos compareçam!

Em reunião de nego-
ciação ocorrida na última 
segunda-feira, dia 27, 
a Vamservice fez nova 
proposta para renovação 
do Acordo Coletivo de 
Trabalho.

Se tem proposta, tem 
assembleia!

Por isso, estamos con-
vocando todos os compa-
nheiros que trabalham na 
Vamservice para participar 
da assembleia na próxima 
quinta-feira, nos horários 
de sempre 7h30, 13h30, 

15h30 e 18h.
A presença na última 

assembleia foi boa: 167 
companheiros compareceram. 
Porém, são cerca de 240 tra-
balhadores. Tem muita gente 
ficando na sombra, enquanto 
os outros ralam.

Estamos chegando no limite 
das negociações. Se precisamos 
de radicalizar para chegar ao 
acordo que merecemos preci-
samos de casa cheia, muita 
unidade e força. Por isso, não 
fique de fora. Afinal de contas: 
Juntos somos + fortes!

Assembleia 
Dia: 30/06/2016
Horários: 7h30, 13h30, 15h30 e 18h
Local: Auditório Metasita

“Estamos assinando 
ficha de recebimento de 
EPI de forma retroati-
va, e ainda, declarando 
ter recebido EPI que 
não recebemos, isto é 
correto?”

METASITA
A ficha de recebimento 
de EPI serve para a em-
presa justificar junto a 
justiça, principalmente 

em caso de ação, que está 
lhe fornecendo toda a 
proteção individual ne-
cessária à sua segurança. 
Quando você assina esse 
termo, mesmo contendo 
irregularidades descritas 
acima, você afirma estar 
de acordo. Isso pode te 
prejudicar no futuro, por 
exemplo: você trabalha 
com óleo e graxa, que 
são agentes insalubres 

que podem lhe garantir 
aposentadoria especial. 
Porém, se você declarar 
que recebeu todos os 
EPI’s que lhe protegem 
desses agentes, mesmo 
sem os ter recebido, 
você está abrindo mão 
da sua aposentadoria 
especial, principalmente 
se o único agente a que 
estiver exposto for óleo 
e graxa.

APERAM
COM A PALAVRA O TRABALHADOR
É MUITA MAlDADE
“Já não aguento mais 
fazer hora extra, apesar 
de saber que tem com-
panheiros com acumulo 
de horas extras ainda 
maior que a minha. 
Sei de colegas com 700 
horas extras sem receber, 
e, nem folgar. Agora, 
segundo um gerente me 

confidenciou, a ordem que 
vem de cima é para toda vez 
que apresentarmos atestado 
médico, trocar o atestado 
por compensação de horas 
extras. É muito absurdo.”

METASITA
Sabemos de vários casos 
iguais a este. Infelizmen-
te, não temos o poder de 

fiscalizar a empresa. Vamos 
cobrar do Ministério Público 
do Trabalho que faça a 
necessária investigação para 
apurar esses abusos. Espera-
mos que os companheiros 
estejam registrando todas 
essas horas extras, porque 
nem em caso de fisca-
lização essas horas vão 
aparecer.

20% de desconto 
em suas 

mensalidades.

Gilson’s 
Mecânica
10% de desconto

Av. Acesita, 2421, 
Primavera - Timóteo

3847-3777

Restaurante 
Alcaparras

10% de desconto
Timóteo e 

Cel. Fabriciano


