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ASSEMBLEIA VIRTUAL

TRABALHADORES DA APERAM
É HORA DE NOVA DECISÃO
Votação sobre a Contraproposta
ocorrerá nos dias 14 e 15/01/2021

N

esta quinta e
sexta-feira,
dias 14 e 15,
ocorrerá uma
Assembleia Virtual, para os trabalhadores da Aperam decidirem sobre a APROVAÇÃO
ou NÃO da contraproposta
apresentada pela empresa para
a negociação da Campanha
Salarial 2020/2021.
A Assembleia terá início às
08 horas da quinta-feira, dia
14/01/2021 e o encerramento
será na sexta-feira às 15 horas,
quando será feito a apuração.
A Assembleia ocorrerá nos
mesmos moldes das Assembleiais ocorridas nesta Campanha Salarial.
HORA DE DECISÃO
Como todos já sabem a direção
negocia, decidir é responsabili-

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 14 e 15 de janeiro de 2020,
quinta e sexta-feira, respectivamente, com término previsto para 15 horas do dia 15/01/2021, 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, 14 de janeiro de 2021.
COMISSÃO EXECUTIVA.

dade do trabalhor.
Nós apontamos os caminhos
o trabalhador escolhe qual
devemos seguir.
Em mesa de negociação,

chegamos ao limite negocial. O
próximo passo agora em caso
de recusa da proposta é o Dissidio Coletivo. Como a empresa
já registrou em ata que não
concorda, este também não

será um caminho muito fácil.
Trabalhador/a, está nas suas
mãos!
Você decide o que é melhor
para você e sua família.

PROPOSTA QUE SERÁ APRECIADA E VOTADA PELOS/AS TRABALHADORES/AS DA APERAM
- 4,77% a partir de 01/02/2021 para salários até R$ 9.300,00
- Para salários acima de R$ 9.300,00 um valor fixo de R$ 443,61
- Abono de R$ 1.600,00 pagos no dia 19/01/2021 para todos com contrato ativo em 31/10/2020, inclusive
para os que estão com contrato suspenso em razão da Lei 14.020/2020
- Manutenção das demais cláusulas do ACT vigente

A

Confiança e Respeito se conquista!

história da
diretoria do
METASITA
sempre
foi escrita com muita responsabilidade,
compromisso e comprometimento com a
defesa dos interesses
dos trabalhadores metalúrgicos de Timóteo
e Coronel Fabriciano,
e de outras categorias.
As campanha salariais sempre foram
pautadas pela confiança e pelo respeito às
decisões dos trabalha-

dores, por mais que a
direção pensasse de
forma contrária.
MODELO NOVO
Podem ter a certeza
que a direção do Sindicato preferia estar

fazendo as Assembleias de firma presencial. Mas, no momento
em que vivemos, é
preciso ter a responsabilidade com a vida.
Só para se ter uma
ideia, os números

confirmados no dia
11/01/2021, na Região Metropolitana do
Vale do Aço mostram
assustadoramente
a realidade em que
vivemos:
Cel. Fabriciano: 136
mortes;
Timóteo: 105 mortes;
Ipatinga: 325 mortes
e Santana do Paraíso:
44 mortes.

Por isto, temos
priorizado as Assembleias Virtuais.

Assembleias Virtuais: A confiança é a base de tudo!

V

árias foram
as Assembleias
Virtuais que
realizamos no período
pós-pandemia.
Deixamos claro para
os trabalhadores que
o sigilo do seu voto
é garantido, e que
temos a responsabilidade de zelar pela
decisão de todos e
todas.
QUESTIONAMENTOS
Agradecemos a esmagadora marioria dos

companheiros pela
confiança depositada na direção. Quem
questiona a assembleia virtual chega a
1% do total de trabalhadores que participaram.
E todos os problemas
que apontam estamos
buscando resolver.
Essa é uma forma
nova para nós também.
Ou seja, um número
muito insignificante.
Até mesmo porque,
temos resolvido todos
os problemas que sur-

gem, e todos
que querem
participar da
votação, têm
esse direito
garantido.
CONFIANÇA
Mesmo
assim,
ficaremos
sempre
atentos para
resolver
todas as
pendências
que por
ventura
surgirem.

ESSES SÃO OS EMAIL’S PELOS QUAIS VOCÊ RECEBERÁ O LINK PARA VOTAÇÃO:
tesouraria.metasita@gmail.com

secretariametasita2@gmail.com

tesourariametasita@hotmail.com

claudiadominato@gmail.com
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