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CAMPANHA SALARIAL DE EMERGÊNCIA/PLR - APERAM

Negociação de PLR
O que está por detrás do impasse?

O

s (as) companheiros
(as) devem estar
se perguntando, o
porque da negociação sobre a antecipação da PLR,
que é feita há mais de 15
anos, sempre de forma
relativamente tranquila,
que inclusive em 2010

conseguimos resolvê-la em
uma única reunião, está
agarrada.
Senão era para complicar, por que mudar a
forma de negociar, que
sempre foi tão tranquila?
Primeiramente, é bom
esclarecer que a mudança

O que levou ao impasse?
Feito o esclarecimento acima, fica fácil detectar
os motivos do impasse em que o RH se nega a fazer
um adiantamento, que é feito há mais de 15 anos, e
com o qual o trabalhador já contava com ele no seu
orçamento.
Um dos medos do RH é que uma vez feito o adiantamento para os trabalhadores, a direção do METASITA
se recuse ou dificulte a fazer a negociação baseado
em indicadores e metas, e, esta é uma necessidade da
Empresa, como demonstramos acima.
Na estratégia montada pelo RH, imaginam que se
os trabalhadores não receberem o adiantamento, eles
vão pressionar a direção do METASITA a assinar um
acordo, sem preocuparem se as condições nele previstas são boas ou ruins.
Esta intenção fica clara quando o RH propôs fazer
a negociação de PLR em apenas três dias, sendo que
na maioria dos sindicatos esta negociação tem demorado até 03 meses.

da forma de pagamento de
PLR vinculando o pagamento ao atendimento de
metas, é uma necessidade da empresa. A Receita
Federal tem entendido
que o pagamento de
valores sem vinculação
a indicadores e metas,

feita de forma habitual
como sempre foi praticado aqui na empresa, não
pode ser caracterizado
como PLR e sim salários,
o que obriga o recolhimento de encargos, que
não são devidos no pagamento de PLR.

Proposta dos trabalhadores
Resposta ao RH
Nas três reuniões que ocorreram na semana passada,
deixamos claro nossa posição em fazer a negociação
baseado em indicadores e metas.
O que propomos é que primeiro seja feito um adiantamento aos trabalhadores, referente aos primeiros 06
meses do ano/2011. Se os companheiros leram com
atenção o último Sintonia divulgado pelo RH, viram
que o próprio RH admite que o valores referente a este
período já foram apurados, sem nenhuma negociação
com os representantes dos trabalhadores. Então, só
resta pagar.
Estamos à disposição para negociar a qualquer momento os indicadores e as metas que comporão a PLR da
Aperam, o que não vamos fazer é nos sujeitar a chantagem do RH de só fazer um adiantamento aos trabalhadores, se aceitarmos fazer uma negociação a toque de
caixa, onde os trabalhadores sairão no prejuízo.

Assembleia: 5ª-feira, dia 14, às 7h30, 13h, 15h30 e 18h

C

onvocamos todos
os (as) companheiros (as) associados ao METASITA, e
não associados, mas que
tenham pago o imposto
sindical para a entidade,
para uma assembleia

nesta quinta-feira, para
definirmos nossas ações
mediante à recusa do RH
da APERAM em fazer
o adiantamento da PLR
2011, vinculando o mesmo ao fechamento de um
acordo futuro.

Bem informados os companheiros já
estão. O que está faltando é por fim
ao comodismo e à passividade em
aceitar tudo, mesmo não gostando, sem
reagirmos à altura. Sem mobilização
vamos ficar sem o adiantamento da PLR.

SANKYU

T

Empresa melhora proposta,
mas ainda é pouco

ivemos mais uma
rodada de negociação
com a Sankyu. A Empresa fez uma nova proposta de reajuste salarial, porém não avançou mais nada.
Mais uma vez deixamos

Lista

Recebemos reclamações
de que alguns encarregados estão obrigando os trabalhadores a
assinarem uma lista, se
comprometendo a votar
na proposta do gato.
Primeiramente, isto é
assédio moral e vamos
acionar o Ministério
Público para que faça a

claro que a proposta deve
ser rejeitada pelos trabalhadores (as), pois ainda está
muito longe da expectativa
da companheirada.
Porém, são os trabalhadores que devem dar

devida apuração do crime.
Em segundo lugar, parece
que a Sankyu está acostumada com outro sindicato. A
votação será secreta, e para
participar da assembleia tem
que ser associado ao METASITA ou contribuído com o
Imposto Sindical para a Entidade. O METASITA pertence
ao trabalhador, e patrão fica
de fora.

esta resposta para a empresa. Por isso estamos
convocando todos os (as)
companheiros (as) que
trabalham na Sankyu e
que prestam serviço para
a Aperam, a participarem

da para assembleia nesta quarta-feira, 13, às
18 horas, para analisarem e deliberarem sobre a
proposta da Empresa para
fechamento da campanha
salarial.

Assembleia nesta

quarta-feira, 13, às 18 horas
Lembrem-se: Quando
vamos a luta, às
vezes ganhamos
às vezes não. Mas
quando deixamos
de lutar, sempre
perdemos.

PROCESSO INTERVALO DE REFEIÇÃO

Ajude-nos a encontrar estes companheiros

Expediente

Adilson P da Silva
Alessandro Silveira Pereira
Antonio P Mariano Junior
Avelar Pimentel Cornélio
Carlos R de Andrade
Carlos Roberto Correa
Cassio Henrique Abrahão
Cristhian R da Silva
Euronides Vilete Pereira Filho
FERNANDO HENRIQUE ATAIDE
Filemon Silva Mendes
FLAVIO GOMES AMORIM
FLAVIO GOMES DA SILVA
IRIS CANELA ASSIS
JACI MENEZES DURAES
JAIR GANDRA DA SILVA
JOAO BATISTA SIMES
JOSE AMARO DE SOUZA
JOSE CELESTINO FERNANDES

JOSE DAS GRAÇAS DE SOUZA
JOSE GERALDO DIAS
JOSE GERALDO SOARES
JOSE MARCIO R DE MENEZES
JOSE RENATO SILVA NUNES
JOSE RODRIGUES DE SOUZA
JOSE SOARES LOPES
LOUREDAN D ARRUDA
MARCELO DE OLIVEIRA
MARCOS SABINO TEIXEIRA
MAURO ANTONIO DA SILVA
MOISES DOS SANTOS
PAULO ALVES MOREIRA
PAULO CESAR DA SILVA
RICARDO ALEIXANDRE C ANDRADE
RODRIGO CUNHA SOUZA
SEBASTIAO P DA SILVA
SERAFIM JOSE DA SILVA - Falecido
Wesley de O Carvalho
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Dos 2.262 companheiros beneficiados pelo Processo de Intervalo de Refeição faltam 38 trabalhadores para receberem. Sete
são os que moveram ação contra o METASITA, outros 31 companheiros ainda não compareceram para receberem a primeira
parcela e assinarem a papelada necessária. Abaixo publicamos os nomes dos trabalhadores. Ajude-nos a encontrá-los.

