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Atendendo a pedidos, 
a Assembleia Virtual 

para os trabalhadores da 
Aperam decidirem sobre 
a proposta resultado do 
processo negocial sobre a 
PLR/2020, será estendida 
até a segunda-feira, dia 
01/06/2020, com encerra-
mento ao meio dia.
     Após o meio dia, a vota-
ção será encerrada e feito a 
apuração.

PROBLEMA COM 
EMAIL’S
     Devido a problemas em 
dois email’s, os mesmos 
foram substituídos. Substitui-
mos o: tesouraria@metasita.
org.br e o secretariameta-
sita2@gmail.com, foram 
substituídos pelos: kleberme-
tasita@gmail.com e secreta-
riametasita@gmail.com, e, 
acrescentamos o: wender.
dias@gmail.com

Assembleia Virtual sobre a PLR/2020 
será estendida até a segunda-feira, 

01/06/2020 ao meio dia
EDITAL ELETRÔNICO DE CONVOCAÇÃO - RETIFICAÇÃO

ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA VIRTUAL

Pelo presente edital eletrônico de convocação - RETIFICAÇÃO, a Comissão que representa 
os trabalhadores nas negociações para pagamento da PLR/2020, CONVOCA todos os tra-
balhadores da empresa APERAM INOX AMÉRICA DO SUL S/A, conforme listagem de 
endereços eletrônicos (email) fornecida pela APERAM INOX AMÉRICA DO SUL S/A para  
o Sindicato dos trabalhadores nas Indústrias Siderúrgicas, Metalúrgicas, Mecânicas, de Mate-
rial Elétrico, Material Eletrônico, Desenhos/Projetos e de Informática de Timóteo e Coronel 
Fabriciano - METASITA, com sede na Avenida Monsenhor Rafael, nº 155, Bairro Timirim, 
Timóteo-MG, para uma Assembleia Extraordinária Virtual, a realizar-se nos dias 27, 28 e 29 
de maio de 2020, quarta, quinta e sexta-feira, respectivamente, com início previsto para as 
15 horas do dia 27/05/2020 e término previsto para o meio dia do dia 29/05/2020, (O tér-
mino será alterado para o meio dia da segunda-feira, dia 01/06/2020), estendendo assim 
a assembleia para, também, os dias 30, 31/05 e 01/06/2020, na forma de enquete eletrônica 
através da ferramenta “Formulários Google”. Todos os trabalhadores envolvidos receberão no 
seu email fornecido pela APERAM INOX AMÉRICA DO SUL S/A, uma enquete onde irão 
responder se APROVAM ou NÃO a proposta resultado das negociações sobre a PLR/2020, 
para tratar e deliberar, sobre a seguinte ordem do dia: 

1) Apreciação e Deliberação da proposta resultado do processo negocial acerca da Participa-
ção nos Lucros e/ou Resultados - PLR/2020; 
2) Deliberações consequentes; 
3) Encerramento. 

Timóteo/MG, 28 de maio de 2020. 

MARCOS VINÍCIUS DE ÁVILA PEREIRA
Representante do Metasita

Pela Comissão que representa os Trabalhadores 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS
3.3.2. Nos casos em que os valores apurados conforme item 3.1.3 excederem os valores apurados 
no item 3.3.1, os empregados constantes do item 3.3, que receberem nota de performance igual ou 
superior a 3 (três), farão jus ao recebimento da PLR apurada com base no item 3.1.3, mas nesse 
caso não receberão os valores apurados no item 3.3.1.

PARÁGRAFO ÚNICO: Para maior esclarecimento, ressalta-se que aos beneficiários a que alude o 
item 3.3 serão pagos, a exemplo dos demais empregados, com os mesmos recursos decorrentes da 
incidência do percentual de EBITDA constante da parte inferior da tabela contida no item 3.1.3 do 
Acordo Coletivo PLR, participando, assim, do rateio dos referidos recursos. No entanto, a Empresa 
deverá suportar eventual acréscimo no percentual de EBITDA a ser distribuído, caso tal percentual 
seja insuficiente para quitar o valor devido aos empregados.
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E R R AT A
Na proposta divulgada 
no Sem Censura 2434 
contém na cláusula 3ª 

da PLR o item 3.3.2 com 
seu parágrafo único.

Esse item NÃO faz parte 
da proposta. Portanto, 

deve ser desconsiderado.
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