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HOJE É DIA DE
ASSEMBLEIA

Será que a casa enche ou o trabalhador
não está se importando com a PLR 2017?

U

ma coisa é
certa: se a
casa não
encher, podemos
não ter PLR
em 2017.

era de que o dinheiro fosse
entrar na mesma proporção.
Mas não foi o que aconteceu! O valor recebido foi
em torno de 55% menor do
que o recebido em 2015. A
choradeira foi geral!

Quando os trabalhadores
da Aperam receberam a
PLR 2015 foi só alegria. A
companheirada pôde pagar
as contas e, ainda, fazer
algum investimento. Que
maravilha! Só que muitos
companheiros começaram a
achar que seria sempre assim, que todo início de ano
iria encher o bolso de dinheiro. Aí veio a PLR 2016.
A companheirada havia
trabalhado no mesmo ritmo
ou até mais. A expectativa

PLR 2017
Nesse mesmo período, a
comissão eleita pelos trabalhadores para negociar a
PLR 2017, já estava fazendo
o seu trabalho. Quando a
Empresa apresentou sua proposta e a comissão decidiu
por convocar a assembleia,
a expectativa era de que os
trabalhadores, injuriados que
estavam com a PLR 2016,
fossem encher a casa. Não
foi o que aconteceu! Apenas

78 bravos resistentes cumpriram com sua obrigação,
porém, pela baixa presença, a
assembleia foi cancelada.
ASSEMBLEIA NESSA QUINTA-FEIRA, 06/04
Um dos membros da
comissão, num depoimento
dado durante a assembleia
afirmou que “não quer mais
brincar de PLR”, pois por
mais que trabalhamos e
produzimos, as metas não
estavam sendo alcançadas.
Foi essa a impressão que
tivemos da proposta apresentada pela Aperam. Tem
indicadores e metas que
jamais serão alcançados.
São obstáculos colocados
para não serem atingidos

e, dessa forma, a Empresa
tem o argumento certo para
justificar os baixos valores
pagos aos trabalhadores.
Para reverter isso,
precisamos de casa cheia
para dar condição à comissão que nos representa na
negociação de exigir metas
e indicadores que estejam
sob o poder de ação dos
trabalhadores. Não queremos pagar por erros que não
cometemos. Não queremos
deixar de receber um valor,
sendo que fizemos - e muito
bem feito - a nossa parte.
Agora cabe ao trabalhador tomar essa decisão.
Ninguém vai por dinheiro
no seu bolso se você não
lutar por ele.

ASSEMBLEIA
PLR APERAM 2017
Dia: 06/04, quinta-feira
Horários: 7h30, 13h30, 15h30 e 18h
VOCÊ ESTÁ CONVOCADO!

RESPOSTA DA EMPRESA N&A SERVIÇOS

L

ogo após a publicação da denúncia feita no
último Sem Censura sobre a empresa N&A
Serviços, estivemos reunidos com um representante
da Empresa.
Em relação ao pagamento referente ao mês de
fevereiro, o mesmo foi calculado sobre as 168 horas
trabalhadas somadas com o Descanso Semanal
Remunerado, dando um total de 205 horas, devido
ao fato do mês ter 28 dias.
Quanto a adesão ao Plano de Saúde, dos 45
funcionários que atualmente estão na Empresa,
apenas 13 optaram por fazê-lo, não caracterizando
obrigatoriedade quanto à adesão. A Empresa
informou que tem uma co-participação de 45 reais
por trabalhador.
O FGTS, por se tratar de contratos com menos de
90 dias, não há a obrigatoriedade de pagamento da
multa de 40% quando da dispensa do trabalhador.
Quanto ao reajuste, devido ao fato da Empresa
entender que deveriam seguir a Convenção Coletiva
da construção civil e, como a data base é no mês de
maio, ainda não chegou o momento da negociação.
E, por fim, quanto às horas extras, todas que são
realizadas a 100% (fim de semana e feriado) são
pagas. As feitas durante a semana são compensadas
cumprindo um banco de horas estabelecido pela
construção civil.

REAJUSTE SALARIAL

Seu salário foi corrigido?

Aperam

Pelo Acordo Coletivo
negociado, todos os
trabalhadores da Aperam terão seus salários
reajustados em 5% a
partir de 1º de abril.

Sindimiva
Todos os companheiros representados pelo
Metasita e que traba-

lham nas pequenas e
médias empresas de
Timóteo e Cel. Fabriciano, têm que ter
recebido um reajuste de 4,5% nos seus
salários a partir de
1º de março.
Fique de olho
no seu pagamento
e confira se o
reajuste lhe foi
pago.

METASITA
Informamos ao representante da N&A que os
trabalhadores da empresa, como mecânicos e soldadores, pertencem à nossa base e deverão ser
representados pelo Metasita e, portanto, cumprir a
Convenção Coletiva assinada entre o Metasita e o
Sindimiva. O que de pronto foi aceito.
Quanto ao FGTS, se não está havendo o
recolhimento mensal, pedimos aos trabalhadores
que nos informem para tomarmos as devidas
providências.
Pedimos ainda aos companheiros que qualquer
informação passada pela Empresa que esteja
distorcida da verdade, que nos seja informado, para
juntos, resolvermos o problema.
EXPEDIENTE

28 de abril:
Só tem um jeito de
fazer o Temer parar
com as reformas.
Parando o Brasil!

Greve geral 28/04
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SEJA CONSCIENTE! NÃO JOGUE ESTE INFORMATIVO EM VIA PÚBLICA

COM A PALAVRA,
O TRABALHADOR

