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á um ditado 
que diz que 
quem tem pres-

sa come cru. 

Tem pessoa(s) dizendo 
por aí que não saímos 
do lugar. 

Para quem não conhece 
a dinâmica de um pro-
cesso negocial temos o 
maior prazer em explicar 
e ensinar.  

Pois bem, em uma nego-
ciação,  o exercício da 
paciência é fundamen-
tal para a obtenção do 
resultado positivo. São 
moedas de trocas que 
se movimentam a cada 
mexida de acordo com 

os interesses e as expec-
tativas.  

Todos querem avançar e 
obter mais conquistas.
Do ponto de vista técni-
co, de um lado a empre-
sa que busca garantir 
a sustentabilidade do 
seu negócio,  lógico que 
por ser o capital busca 
garantir os lucros para 
os acionistas. 

Do outro, os trabalhado-
res, representados pela 
direção do sindicato, 
que busca a manutenção 
dos direitos já garan-
tidos e a obtenção de 
novas conquistas.  

Do ponto de vista 

ideológico de um lado 
os patrões com a visão 
mercantilista e do outro 
os trabalhadores buscan-
do a sua mais valia. A 
valorização da sua mão 
de obra.

O importante é que no 
final, a decisão sempre é 
dos trabalhadores reuni-
dos em Assembleia e de 
acordo com a consciên-
cia de cada um, através 
do voto secreto onde 
decidem se aceitam ou 
não a proposta para o 
fechamento da Campa-
nha Salarial 2022/2023. 

Tudo é estratégico para 
quem está na mesa de 
negociação.  

VIAJANDO NA MAIONESE

Tem gente que quer ir à 
lua. Tem gente que quer 
a lua só para si.

Tem gente que vive de 
ilusão. Tem gente que 
vive a realidade.

Como se vê, tem gente 
pra tudo. Basta você 
escolher em quem você 
acredita. Ou melhor, 
basta olhar pra si mesmo 
e ver no que você acre-
dita e quais as possibili-
dades reais de você lutar 
por isto.

O resto... são falácias 
que não merecem crédi-
to algum.

REUNIÕES PARA MARCAR REUNIÕES?
Quem falou, cara pálida?

H

QUARTA-FEIRA, 23/11/2022 - METASITA
7h:30 - 13h:30 - 15h:30 - 18 horas

COMPANHEIROS
E COMPANHEIRAS 

DA APERAM
A sua 

participação 
faz a diferença!



EDITAL DE CONVOCAÇÃO  
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

CAMPANHA SALARIAL 2022 / 2023
Pelo presente edital de convocação, o Sindicato dos tra-
balhadores nas Indústrias Siderúrgicas, Metalúrgicas, 
Mecânicas, de Material Elétrico, Material Eletrônico, 
Desenhos/Projetos e de Informática de Timóteo e Co-
ronel 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 esta-
belecido no Estatuto da Entidade, CONVOCA todos os 
trabalhadores da empresa APERAM INOX AMÉRICA 
DO SUL S/A, pertencentes às categorias profissionais 
que representam, sócios e não sócios da entidade para 
uma Assembleia Geral Extraordinária, a realizar-se 
no auditório da Entidade, no dia 23 de novembro de 
2022, quarta-feira, em 04 (quatro) sessões, às 07h:00, 
13h:00, 15h:00 e 17h:30, em primeira convocação e, 
respectivamente, às 07h:30, 13h:30, 15h30 e 18h:00, 
em segunda convocação, na sede da entidade no ende-
reço supra, 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 seguin-
te ordem do dia:

1) Leitura do presente Edital; 
2) Instalação dos trabalhos e verificação do quorum;  
3) Apreciação e deliberação da contraproposta vi-
sando a negociação do Acordo Coletivo de Trabalho 
2022/2023;  
4)  Autorização para a diretoria do sindicato, negociar 
o Acordo Coletivo de Trabalho e, se for o caso, ajuizar 
Dissídio coletivo ou quaisquer ações que sejam neces-
sárias à defesa dos interesses da categoria;  
5) Deliberações consequentes;  
6) Encerramento. 

Timóteo/MG, 22 de novembro de 2022. 
COMISSÃO EXECUTIVA.
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