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Assembleia virtual para trabalhadores da Aperam 
decidirem sobre a Nova Contraproposta 

para a Campanha Salarial 2020/2021
EDITAL ELETRÔNICO DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA VIRTUAL

Pelo presente edital eletrônico de convocação, o Sindicato dos trabalhadores nas In-
dústrias Siderúrgicas, Metalúrgicas, Mecânicas, de Material Elétrico, Material Eletrô-
nico, Desenhos/Projetos e de Informática de Timóteo e Coronel Fabriciano - META-
SITA, 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 repre-
senta, conforme listagem de endereços eletrônicos (email) fornecida pela APERAM 
INOX AMÉRICA DO SUL S/A, sócios e não sócios da entidade, para uma Assem-
bleia Extraordinária Virtual, a realizar-se nos dias 29 e 30 de dezembro de 2020, terça e 
quarta-feira, respectivamente, com término previsto para 15 horas do dia, 30/12/2020, 
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 Nova 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 esta-
tuto da entidade, sobre a seguinte ordem do dia: 

1) Apreciação e Deliberação da Nova Contraproposta da Aperam visando a negocia-
ção do Acordo Coletivo de Trabalho 2020/2021; 
2) Deliberações consequentes; 
3) Encerramento. 

Timóteo/MG, 29 de dezembro de 2020
COMISSÃO EXECUTIVA. 

Convocamos a 
todos os tra-
balhadores da 

Aperam Inox América 
do Sul S/A, instalada 
em Timóteo-MG, para 
participarem de uma 
Assembleia Extraordi-
nária Virtual.
     
A Assembleia ocor-
rerá nos dias 29 e 
30/12/2020, terça e 
quarta-feira, respec-
tivamente para deci-
direm sobre a Nova 
Contraproposta apre-
sentada pela empresa 
visando o processo 
negocial do Acordo 
Coletivo de Trabalho 
2020/2021 

Os trabalhadores 
receberão uma enque-
te, que será enviada 
para o email de cada 
um, juntamente com 
esse informativo, para 
votarem se aprovam 
ou não a Nova Contra-
proposta.

O encerramento será 
na quarta-feira às 15 
horas do dia 30 de 
dezembro de 2020, 
quando será feito a 
apuração.

Portanto, trabalhador/a, 
a decisão está nas suas 
mãos. Ninguém melhor 
do que você para ga-
rantir a valorização da 
sua mão de obra.

Participe da Assem-
bleia e REPROVE a 
proposta que a Aperam 
conseguiu piorar.

RAPAZ! A 
2ª  PROPOSTA É 
PIOR QUE A 1ª

TÁ OSSO!
A GENTE 

TRABALHA E NÃO 
TEM VALOR
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Aperam consegue piorar o que já estava ruim!

CONCLUINDO: 
A SEGUNDA CONTRAPROPOSTA É PIOR QUE A PRIMEIRA POIS O CARTÃO ALIMENTAÇÃO NÃO SERÁ 

APENAS POR UM ANO, MAS SE MANTERÁ NOS ACT’S E JÁ ESTARIA GARANTIDO PARA OS 
ANOS FUTUROS, ENQUANTO O ABONO É APENAS PARA ESSE ANO.

A VERDADE DA SEGUNDA CONTRAPROPOSTA
Salários Retroativo (4,77%)

1.º  novembro
Abono Abono Real

R$ 2.000,00

R$ 3.000,00

R$ 5.000,00

R$ 7.000,00

R$ 9.300,00

R$ 10.000,00

R$ 1.440,00

R$ 1.440,00

R$ 1.440,00

R$ 1.440,00

R$ 1.440,00

R$ 1.440,00

R$ 867,60

R$ 581,40

R$ 9,00

- R$ 563,40

- R$ 1.221,66

- R$ 1.422,00

R$ 572,40

R$ 858,60

R$ 1.431,00

R$ 2.003,40

R$ 2.661,66

R$ 2.682,00

TRABALHADOR, é de fundamental importância que você participe da 
Assembleia Virtual. Lembre-se que você tem a garantia do sigilo do voto. 

Você receberá o link para votação através dos seguintes email’s

 - tesouraria.metasita@gmail.com
 - tesourariametasita@hotmail.com
 - secretariametasita2@gmail.com
 - claudiadominato@gmail.com

DIFERENCIAL ENTRE AS 
DUAS PROPOSTAS APRESENTADAS

Salários

2.ª 
proposta

0,77% 
(a mais na 
proposta 

atual)

1.ª 
proposta PREJUÍZO

que 
teremos 

anualmente 
com a atual 

proposta

R$ 2.000,00

R$ 3.000,00

R$ 5.000,00

R$ 7.000,00

R$ 9.300,00

R$ 10.000,00

Cesta 
Cartão

R$ 120,00
12 meses

R$ 1.440,00

R$ 1.440,00

R$ 1.440,00

R$ 1.440,00

R$ 1.440,00

R$ 1.440,00

12 meses

R$ 1.255,20

R$ 1.162,80

R$ 978,00

 R$ 793,20

R$ 580,68

R$ 516,00

12 meses

R$ 184,80

R$ 277,20

R$ 462,00

R$ 646,80

R$ 859,32

R$ 924,00

Nas felicitações de 
natal que o presi-
dente da Aperam, 

Sr. Frederico Ayres Lima, 
desejou a todos, ele fez 
uma análise do cenário que 
vivíamos antes da pandemia, 
falando de desafios, segu-
rança, compromisso, ação, 
eficiência e eficácia.

Em um trecho o presiden-
te destacou que no “...
momento de grandes 
desafios que as pes-
soas deram respos-
tas à altura, se orga-
nizaram e seguiram 
buscando o resultado 
esperado”.

Continuou o presidente: “ 
Internamente, demos 
a volta por cima e al-
cançamos resultados 
históricos que me 
deixam muito orgu-
lhoso da empresa e 
equipe que somos”.

Logo após ele afirma: 
“Cada um dos empre-

gados da Aperam fez 
a diferença no enfren-
tamento desta crise”.

Destacou ainda: os recordes 
de produção nos Altos For-
nos e a rota FEA-FEA--FEA 
na Aciairia; recorde de fatura-
mento em agosto, etc.

Falou do prêmio “Lugares 
incríveis para Traba-
lhar 2020”

Porém, sr. presidente, os 
alicerces sólidos para novos 
desafios que estão por vir, 
como foi dito, precisam de 
uma sustentação. Essa 
sustentação passa pelo 
reconhecimento e  a valori-
zação dessa equipe à qual o 
sr. faz questão de dizer que 
faz parte.

É o momento de apresentar 
uma proposta que valorize 
e motive os trabalhadores a 
continuarem todo esforço e 
dedicação demonstrados. A 
2ª proposta, não tem nada 
disto.

OBSERVAÇÃO 
IMPORTANTE

- Se você não recebeu o link para votação, confira no Spam;
- Se vários trabalhadores dentro da fábrica votarem num mesmo computador, 
   poderá haver bloqueio, se possível, priorize a votação pelo seu celular;


