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Sem Censura Federação Estadual dos 
Metalúrgicos de MG

EncErrado o prazo 
dE inscrição 

Apenas uma chapa foi inscrita para a disputa 
do processo eleitoral no Metasita

ELEIÇÃO SINDICAL

Nos dias 19 e 20 de março ocorrerá a Eleição Sindical que escolherá a direção do 
Metasita para o quadriênio julho de 2015 a julho de 2019.
Encerrado o prazo de inscrição, apenas uma chapa foi registrada.

Confira a chapa inscrita abaixo:
DIRETORIA EXECUTIVA
PRESIDENTE: ANTÔNIO MARCOS MARTINS
VICE-PRESIDENTE: SEBASTIÃO AGOSTINHO CONDÉ
SECRETÁRIO GERAL: GILDÁSIO JOSÉ RIBEIRO
SEC. DE ADMINT. E FINANÇAS: KLÉBER WILLIAM DE SOUSA
SEC. SOCIAL E DE SAÚDE OCUPACIONAL: AGNALDO GOMES DE AMORIM
SEC. DE DIVULGAÇÃO IMPRENSA E ASSUNTOS TECNOLÓGICOS: GEOVANI ROSA DA SILVA
SEC. DE FORMAÇÃO SINDICAL E CULTURA: CLÁUDIO PINTO

SUPLENTES DA EXECUTIVA 
ANTÔNIO CARLOS ALVES MIGUEL (VAMSERVICE)
EVERTON ESTEFANIO GANDRA QUINTÃO (RAMAC)
PAULO ALEXANDRE VASCONCELOS (EMALTO INDÚSTRIA)
VALÉRIA FERNANDES TEIXEIRA ALVES (GOLDEN INOX)
WANDERSON BASÍLIO COSTA (EMALTO ESTRUTURA)
WLADSSON GUTEMBERG DE ANDRADE RODRIGUES (TESSIN)

DIRETORIA ADMINISTRATIVA 
ADRIANO CARNEIRO DE MORAIS
ALBES LOPES FILHO
CARLA GERGÓRIO LOURENÇO SILVA
CLEBIO ALVES DE OLIVEIRA
FABIO CAMPOS DA COSTA
GERALDO ROBERTO SANTOS TORRES
JAIR MATEUS GOMES
JOSÉ WAGNER MORAIS DE OLIVEIRA
LUIZ CARLOS RAMOS 
MARCOS VINÍCIUS DE ÁVILA PEREIRA
RONDYNELE DUTRA ALVES
WELLERSON DE FREITAS ANGELO
WILLIAN GONÇALVES DE SOUZA JÚNIOR

CONSELHO FISCAL EFETIVO
AILTON LOPES  DE SOUZA
DARCI SILVA BARBOSA
ERNANI JOSÉ DUTRA

CONSELHO FISCAL SUPLENTES
GERALDO PASCHOAL DUARTE
JOEL JÚLIO DA COSTA
PAULO ROBERTO ALVES

CONSELHO DE APOSENTADOS
AMANTINO DE SOUZA FREITAS
ANTÔNIO RODRIGUES FILHO
CÉLIO GOMES DE OLIVEIRA
JOSÉ GERALDO FAUSTINO
MARINHO DA COSTA TEIXEIRA
RENATO MAGALHÃES DE MELO
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APERAM - COM A PALAVRA O TRABALHADOR
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EXPEDIENTE

LOMAE E CRC ENGENHARIACUT

Trabalhadores aprovam proposta.
Encerradas as negociações
Depois de muita teimo-
sia, que levou os traba-
lhadores a decretar que 
iniciariam uma greve na 
última segunda-feira, 02, 
a Lomae reviu sua posição 
e fez uma nova proposta 
para renovação do Acordo 
Coletivo.

Reunidos em assem-
bleia no Metasita na última 

segunda-feira, os trabalha-
dores decidiram por aceitar 
a proposta feita. 

Parabéns aos compa-
nheiros que se dispuse-
ram a ir à greve por seus 
direitos. Aos companheiros 
que não participaram fica 
a lição: Se dependesse da 
omissão de vocês o acordo 
seria muito ruim!

1) ACIARIA
“O clima para se traba-
lhar na Aciaria da Aperam 
está o pior possível, neste 
início de ano. São vários 
os problemas enfrentados 
devido à quebra de equipa-
mentos, falta de manuten-
ção, falta de reposição de 
mão-de-obra, e tudo isso 
acarretando em não cum-
primento da produção 
planejada. Com isso, 
estamos agora sendo 
cobrados todos os dias 
para que a produção 
seja alcançada na marra, 
e qualquer erro de algum 
operador poderá causar 
a sua demissão. Todos os 
problemas que ocorreram 
ou ocorrem com os equi-
pamentos são esquecidos, 
e tudo é jogado sobre nós 
operadores, como se a cul-
pa por falta de contratação 
e investimentos na empre-

sa fosse nossa. Está cada 
dia mais penoso para nós 
operadores trabalharmos 
nessa situação. Solicita-
mos aos companheiros 

que acordem para a reali-
dade de escravidão que a 
Aperam está nos forçando 
aos poucos. Já são 08 
anos de turno fixo, vamos 
acordar companheirada e 

vamos pra luta já”!

2) ACIARIA
“Recebi informação de que 
ontem na preventiva da 
Aciaria, alguns operadores 
do turno da manhã, ditos 
mantenedores-operadores, 
foram trocados de regime 

de trabalho no sistema, 
para ficarem até mais 
tarde e receberem ho-
ras extras a menos, 
ou seja, se estives-
sem de 07h às 15h, 
receberiam 2 horas 

extras porque sairiam 
às 17h. Como foi tro-

cado o regime deles no 
sistema, eles pegaram as 
07h30 e saíram as 18h 
e ganharam hora extra 
a menos. Trabalharam 
mais, receberam menos 
do que deveriam se es-
tivessem de 07h às 15h. 
Sacanagem né”. 

...SolicitamoS 
aoS companheiroS 
que acordem para 

a realidade de 
eScravidão que eSta 

empreSa eStá noS 
forçando aoS 

poucoS...

Contra a 
retirada de 
direitos, o 
caminho é a 
mobilização 
social

Estamos em uma con-
juntura que exige mobili-
zação e pressão junto ao 
Executivo e Legislativo, 
e empresários/as, contra 
a redução de direitos e 
por uma Reforma Polí-
tica, por meio de uma 
Constituinte Exclusiva 
e Soberana do Sistema 
Político. A CUT está 
reivindicando, junto ao 
Governo Federal, a reti-
rada das MPs 664 e 665 
e se manifestando contra 
o ajuste fiscal.  Pois, tais 
medidas afetam a classe 
trabalhadora em seu 
Direito ao Trabalho.

A CUT pressionará, 
com muita mobilização 
social, para a construção 
de um sistema financeiro 
democrático, inclusivo 
e comprometido com 
o desenvolvimento do 
país, com a valorização 
do trabalho, por mais 
empregos e direitos.

Já ocupamos a aveni-
da Paulista e o Congres-
so Nacional. Foram duas 
reuniões com o Governo, 
que se recusa a retirar as 
medidas provisórias MPs 
664 e 665.

Diante disto, vamos 
pressionar o Congresso 
para a reprovação das 
medidas provisórias. Mas 
a vitória só virá se a 
sociedade comprar esta 
briga. É na luta que se 
molda as conquistas.

6ª PLENÁRIA DA FEM/CUT
Os metalúrgicos da base do Metasita, estarão reu-
nidos nesta sexta-feira, 06/02, na sede da entidade 
às 17h30 para eleger delegados e discutir a política 
dos metalúrgicos de Minas Gerais.
Na oportunidade, serão eleitos os delegados para o 
o 9º Congresso da CNM/CUT.


