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Trabalhadores da Aperam terão Assembleia Virtual para
decidir sobre Campanha Salarial 2020/2021

C

onvocamos
aos trabalhadores da
Aperam, para uma
Assembleia Virtual
que ocorrerá nos dias
16, 17 e 18/12/2020,
quarta, quinta e sextafeira, respectivamente,
para decidirem sobre a
aprovação ou não da
contraproposta apresentada pela empresa
visando a negociação
do ACT 2020/2021.
Os trabalhadores
receberão uma enquete, via email de cada
um, juntamente com
esse informativo para
decidirem.
A Assembleia terá
início às 14 horas
da quarta-feira, dia
16/12/2020 e o encerramento será na sexta-feira às 8 horas da
manhã, quando será
feito a apuração.
Haverá uma segunda enquete, no caso
de reprovação, sobre
qual o valor da cesta

EDITAL ELETRÔNICO DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA VIRTUAL
Pelo presente Edital Eletrônico de Convocação, o Sindicato dos Trabalhadores nas
Indústrias Siderúrgicas, Metalúrgicas, Mecânicas, de Material 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, por seu representante infra-assinado nos termos do que dispõem as
normas legais, com autorização da Comissão Executiva, e, em conformidade com
o estabelecido no Estatuto da Entidade, CONVOCA todos os trabalhadores da
empresa APERAM INOX AMÉRICA DO SUL S/A. pertencentes às categorias
profissionais que representa, conforme listagem de endereços eletrônicos (email)
fornecida pela APERAM INOX AMÉRICA DO SUL S/A, sócios e não sócios da
entidade, para uma Assembleia Extraordinária Virtual, a realizar-se nos dias 16,
17 e 18 de dezembro de 2020, quarta, quinta e sexta-feira, respectivamente, com
término previsto para 8 horas do dia 18/12/2020, 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 contraproposta
apresentada pela Aperam, observando-se o quorum legal nos termos do artigo
612 da CLT, para tratar e deliberar, ainda de acordo com a lei e estatuto da entidade, sobre a seguinte ordem do dia:
1) Apreciação e Deliberação da contraproposta da Aperam visando a negociação
do Acordo Coletivo de Trabalho 2020/2021;
2) Deliberações Consequentes;
3) Encerramento.
Timóteo/MG, 16 de dezembro de 2020. - COMISSÃO EXECUTIVA.
básica/cartão alimentação e do abono o
trabalhador prefere,
a partir de sugestões

surgidas dentro da
fábrica.
Isto porque em relação ao INPC os tra-

balhadores entendem
que deve ser integral
(4,77%) a partir de 1º
de novembro.

EMAIL’S PELOS QUAIS OS TRABALHADORES IRÃO RECEBER O LINK PARA VOTAÇÃO
tesouraria.metasita@gmail.com
tesourariametasita@hotmail.com

secretariametasita2@gmail.com
claudiadominato@gmail.com

- Companheiro/a, reprove a contraproposta e
vamos juntos continuar as negociações.
- Somente o T I do Sindicato terá acesso à votação

N

Contraproposta da Aperam não atende
expectativa dos trabalhadores

a última
reunião de
negociação,
apesar da insistência da representação
dos trabalhadores em
afirmar que a contraproposta apresentada
pela Aperam era ruim,
os representantes da
empresa preferiram
manter e ouvir os trabalhadores.
Afirmamos que a
expectativa dos trabalhadores gira em torno
da reposição da inflação integral, a partir
de 1.º de novembro,

mais uma cesta básica/cartão alimentação
maior que R$ 120,00,
e abono.
VALORIZAÇÃO
Onde está a valorização?
Está numa proposta
que não agradou desde ao operador até ao
engenheiro?

apresentar uma proposta bem melhor,
inclusive a do ano
passado.

Temos uma vizinha
que, mesmo desligando Alto Forno, ocorrência de explosões, e
tudo mais, consegue

O jeito Aperam de ser,
passa pela sustentabilidade da empresa, só
não podem esquecer
que um dos pilares

dessa sustentabilidade
são os trabalhadores.
Será que a vizinha é
irresponsável ou não
sabem administrar?
Ou será que, com todas dificuldades, consegue perceber o valor
dos trabalhadores?

TRABALHADOR/A,
Fique esperto/a. Só você sabe onde o calo dói
Acordo fechados no segundo semestre de 2020
USIMINAS

ARCELOR MITTAL OSASCO

REAJUSTE
INPC 4,77% (INTEGRAL)
ABONO R$ 1650,00

REAJUSTE
INPC 4,77% (INTEGRAL) a serem aplicados:
- 3,50% em janeiro/2021 sobre salários de 31/10/2020
Teto: R$ 9.040,22 - Fixo: R$ 316,41 em janeiro/2021
- 1,227% em março/21, sobre salários de 28/02/2021
Teto: R$ 9.040,22 - Fixo: R$ 114,80 em março/2021.

METALÚRGICOS DE MINAS - FIEMG
REAJUSTE
DATA BASE É NO MÊS OUTUBRO
INPC 3,89% (INTEGRAL), sendo:
50% deste percentual serão acrescidos no salário de
outubro deste ano, e 50% em fevereiro de 2021.

ABONO
9,50% sobre salários de 31/10/2020 a serem pagos até
10/12/2020
(igual ou acima do teto - fixo: R$ 858,82)

FUNILARIA E PINTURA DE SÃO PAULO
REAJUSTE
INPC 4,77% (INTEGRAL)
ABONO
9,50% de abono
Contribuição assistencial dos trabalhadores beneficiados pela Convenção Coletiva paga pelos
trabalhadores em três vezes (1,5% em dezembro, 1,5% em janeiro e 1,5% em março).
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