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Sem Censura Federação Estadual dos 
Metalúrgicos de MG

APERAM - plr/2013

Empresa apresenta números 
aos representantes dos 
trabalhadores

Os representantes 
dos trabalhadores 
na Comissão, que 

negocia a Participação dos 
trabalhadores nos Lucros 
e Resultados da Aperam 
em 2013, solicitou à 
empresa a apresentação 
de valores comparativos 
dos indicadores usados 
para medir qual será 
a participação dos 
trabalhadores na PLR em 
2013.

Na reunião que 
aconteceu na sexta-
feira, 07, as informações 
foram prestadas. 
Porém, a condição 
para apresentação é a 
garantia de sigilo das 
informações por parte 
dos representantes dos 
trabalhadores.

EBTIDA 2013

Não foi apresentado o valor orçado para o EBTIDA 
2013. Segundo os representantes da Aperam existe 
impedimento legal para esta apresentação.

Os DADOs rEfErEnTEs:
- Valores de EBTIDA de 2011, 2012  (orçado e realizado); 

- Valores gastos pela empresa em manutenção preventiva, 
corretiva, RGO e investimentos; 

-  Linha de raciocínio utilizada pela Aperam para definir 
uma meta de 74% para a participação no mercado interno; 

- Composição do indicador satisfação do cliente, os 
clientes top,  principais problemas e reclamações; e 

- Principais motivos de falta em 2013 que afetaram 
o absenteísmo, estão de posse da Comissão e serão 
utilizados durante a negociação para definirmos critérios 
que valorizem ao máximo o que fazemos para garantir a 
produção e o lucro da Aperam.

Nova reunião
As partes voltarão a se reunir nesta 
sexta-feira, 14. Para prepararmos 
uma proposta a ser apresentada 
à Aperam, os representantes dos 
trabalhadores reuniram na segunda-
feira, 11, e na quinta-feira 13.

CONVÊNIOS
METASITA

FARMÁCIA 
SOLIDÁRIA

A Farmácia Solidária do  
Metasita está com várias 
promoções, confira  
abaixo:

Ligue para 
3849-9110 
e confira as 

demais promoções
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Expediente

SANKYU - CAMPANHA SALARIAL 2013/2014CONGRESSO 
FEM-MG

Metalúrgico 
de Timóteo 
é reeleito 
presidente 
da FEM
No último fim de 
semana aconteceu 
o 4º Congresso dos 
Metalúrgicos  da CUT/
MG. 
Foram três dias de 
debates sobre conjuntura 
e de definições do 
plano de lutas para os 
próximos três anos. Um 
dos eixos centrais é 
que devemos buscar a 
cada ano a unificação 
da campanha salarial, 
seja as negociações 
em conjuntas ou pelo 
menos por uma pauta 
comum aos metalúrgicos 
mineiros.
Ao final foi eleito 
a nova direção da 
FEM/CUT, sendo que 
o companheiro José 
Wagner foi reeleito 
presidente. Os 
companheiros Kléber 
William e Jair Mateus 
(Djavam) também farão 
parte da direção eleita 
no Congresso.

Empresa não apresenta proposta 
em rodada de negociação

A reunião de 
negociação visando 
a renovação do 

Acordo Coletivo assinado 
entre o METASITA e a 
Sankyu ocorrida na última 
quinta-feira, 06, foi uma 
verdadeira perda de tempo. 
Os representantes da 
Sankyu desconversaram o 
tempo todo. Falava-se de 
tudo, menos do que era 
importante: a apresentação 
de uma proposta a ser 
levada à apreciação dos 

trabalhadores. Nem ata 
foi feita da reunião de tão 
infrutífera que foi.

Ao final foi agendada 
uma nova reunião, que 
esperamos que aconteça de 
fato, para esta sexta-feira, 
14, com o compromisso 
da Sankyu de apresentar 
uma proposta a ser 
levada à apreciação dos 
trabalhadores.

AssEmBLEIA
Convocamos todos os 

trabalhadores da Sankyu, 
que prestam serviço à 
Aperam/Timóteo, para 
uma assembleia na quarta-
feira, dia 19, às 18 horas 
na sede do METASITA, para 
analisarem e deliberarem 
sobre a contraproposta da 
empresa para renovação do 
Acordo Coletivo.

Companheiros, não se 
esqueça, para amaciar o 
coração do patrão, basta 
parar a produção.

Indústria registra salto 
impressionante em abril
Os urubus da economia 
devem estar reunidos 
em assembleia 
de emergência, 
desesperados. O 
IBGE  divulgou a 
produção industrial 
de abril. Houve um 
aumento de 1,8% na 
produção industrial 
na comparação com o 
mês anterior e de 8,4% 
na comparação com o 
mesmo mês de 2012. 
Com isso, o acumulado 
em 2013 é de 1,6%.
A alta deverá fazer 
analistas reverem para 
cima as estimativas para 
o PIB deste ano.

BRASIL

É uma notícia 
extremamente positiva, 
sem adversativos. Ainda 
mais porque a alta é mais 
acentuada no item Bens de 
Capital, cuja produção em 
abril cresceu 3,2% no mês, 
24,4% na comparação com 
o mesmo mês de 2012, e 
13,4% no acumulado do 
ano.

Bens de Capital é a 
produção de máquinas 
para outras indústrias. Se 
o setor está crescendo, 
é porque há indústrias 
se expandindo ou novas 
fábricas sendo construídas.
 
FONTE: - See more at: http://www.
ocafezinho.com/2013/06/04/industria-
registra-salto-impressionante-em-abril/
#sthash.EZ0XqJ2R.dpuf


