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Federação Estadual dos 
Metalúrgicos de MG

ELEIÇÕES SINDICAIS
METASITA 2023

O edital de convocação das eleições do METASITA foi 
publicado no dia 22 de janeiro de 2023.

As eleições ocorrerão nos dias 16 e 17 de fevereiro de 2023

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ELEIÇÕES SINDICAIS

Pelo presente Edital, o SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS SIDERÚRGICAS, METALÚRGICAS, 
MECÂNICAS, DE MATERIAL ELÉTRICO, MATERIAL ELETRÔNICO, DESENHOS/PROJETOS E DE INFORMÁTICA 
DE TIMÓTEO, MARLIÉRIA, JAGUARAÇU, ANTÔNIO DIAS, SÃO JOSÉ DO GOIABAL, DIONÍSIO, PINGO D’ÁGUA, 
CÓRREGO NOVO  E  CORONEL FABRICIANO - METASITA, faz saber que nos dias DEZESSEIS (16) E DEZESSETE (17) 
de fevereiro de 2023, na sede e subsede desta Entidade, através de mesas coletoras fixas e itinerantes que funcionarão nas porta-
rias das empresas da base territorial, a critério da Comissão Eleitoral, no horário de 06:00 as 18:00 horas, serão realizadas eleições 
para composição dos órgãos de administração deste Sindicato – CONSELHO DELIBERATIVO – para o próximo quadriênio 
2023/2027. Serão constituídas tantas mesas coletoras de votos forem necessárias, de conformidade com o Estatuto Social desta 
Entidade, a serem deliberadas pela Comissão Eleitoral. Fica aberto o prazo de 03 (três) dias para o registro das chapas, contados a 
partir da publicação do aviso resumido deste edital, em jornal de circulação regional. O requerimento e a ficha de qualificação de 
cada candidato, em três vias, acompanhados de todos os documentos exigidos para o registro, serão dirigidos à Comissão Execu-
tiva da Entidade, podendo o requerimento ser assinado por qualquer dos candidatos integrantes da chapa. No prazo de registro, a 
chapa que se inscrever deverá, também, indicar o seu representante para compor a Comissão Eleitoral.  A secretaria da Entidade, 
localizada  na Avenida Monsenhor Rafael, nº 155, Bairro Timirim, Timóteo-MG, funcionará no período de registro de chapas, 
no horário de 08:30 às 11:30 horas e de 13:30 às 16:30 horas, nela se encontrando, no referido horário, pessoa habilitada para o 
fornecimento de informações relativas ao processo eleitoral, recebimento de documentação e fornecimento do respectivo recibo 
de entrega do material. A impugnação de candidaturas deverá ser encaminhada, por escrito, à Comissão Eleitoral até 05 (cinco) 
dias após a publicação da relação de chapas inscritas, consoante artigo 66 e seguintes do Estatuto Social desta Entidade. Caso não 
seja obtido o quorum previsto no Art. 91, as urnas não poderão ser abertas, ou no caso de empate entre as chapas mais votadas, 
a eleição, em segunda votação, será realizada nos mesmos locais e horários, nos dias DOIS (02) e TRÊS (03) de março de 2023, 
conforme determina o Art. 99 do Estatuto Social do Sindicato. As eleições serão conduzidas e organizadas nos termos do Estatuto 
Social do Sindicato e por uma Comissão Eleitoral constituída nos termos do artigo 50 (cinquenta) do Estatuto vigente.

Timóteo/MG, 22 de janeiro de 2023. - COMISSÃO EXECUTIVA

A Comissão Execu-
tiva do Sindicato 
dos Trabalha-

dores Metalúrgicos 
de Timóteo e Coronel 
Fabriciano - METASITA, 
em cumprimento ao 
que determina o Esta-
tuto Social da Entidade, 
publicou no Jornal Diário 

do Aço do dia 22 de 
janeiro de 2023, página 
9 - Caderno Classifica-
dos, o Aviso Resumido 
do Edital de Convocação 
das eleições sindicais 
para composição dos 
órgãos da administração 
do METASITA - CONSE-
LHO DELIBERATIVO para 

o quadriênio 2023/2027.

O processo eleitoral 
ocorrerá nos dias 16 e 
17 de fevereiro de 2023, 
quinta e sexta-feira, res-
pectivamente, das 06:00 
às 18 horas.

Confira na íntegra o 

Edital de Convocação, no 
quadro abaixo.
O prazo para inscrição 
de chapas se encerra 
nesta quarta-feira, dia 
25/01/2023 às 16h:30.

A publicação do edital é 
uma determinaçao do 
Estatuto do Sindicato.
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“Nós na CONVAÇO que 
prestamos serviço na 
laminação a frio de 
inox/Aperam estamos 
sofrendo na mão de um 
encarregado carrasco 
que tudo dele é amea-
çar de mandar embora 
e essa ameaça ele está 
cumprindo, pois, se 
não fizermos hora extra 
ele manda embora sem 
querer saber se temos 
compromissos fora do 
horário de trabalho. 
Mandou um trabalha-
dor embora porque ele 
alegou que esse estava 
fazendo corpo “mole” 
simplesmente porque 

FALA COMPANHEIRO
esse trabalhador foi al-
moçar um pouco depois 
do horário, e com isso, 
simplesmente foi taxado 
como “morcego” e toma 
demissão. 
O chicote do capitão 
do mato está estalando 
em nossas costas sem 
dó nem piedade. Por 
que temos que trabalhar 
com toda essa pressão e 
humilhação? Até quando 
iremos ter que aguentar? 
Até quando a Aperam irá 
aceitar essa exploração? 
Vamos acordar trabalha-
dores (as) da CONVAÇO 
temos que reagir ou 
seremos massacrados 
por esse “CAPITÃO DO 
MATO”...”

CONVAÇO

A nossa reclamação é 
sobre a CESTA BÁSICA 
no valor de R$50,00. 
Achamos injustiça 
porque o valor de uma 
cesta básica é no míni-
mo de 150,00 a 250,00 
reais.O que recebemos 
não dá para fazer nada. 
Queremos aumento da 
cesta básica! Sem falar 
que estamos precisando 
de UNIFORME. Sempre 
que procuramos eles 
falam que não tem. 
O MACACÃO não está 
sendo higienizado, tá 

ficando cada dia mais di-
fícel para usarmos, pois, 
o mal cheiro é terrível. 
A empresa sempre cobra 
do trabalhadores, mas 
não quer trazer melho-
rias aos funcionários.
Até quando a Aperam 
irá contratar empresas 
com tais práticas, no 
mínimo, absurdas?

EMPRESA 
PREDIAL
Grupo GPS

BENEFÍCIOS PARA FILIADOS

Volta às aulas 
Sócios e dependentes têm desconto de até 15%

O metalúrgico sindica-
lizado pode estudar, em 
2023, com até 15% de 
desconto em faculdades 
que têm convênios com 
o METASITA. 

O desconto também se 
estende aos dependentes 
diretos como cônjuges e 
filhos. O que na prática, 
ajuda e muito a desafo-
gar orçamento da famí-
lia na hora de ir para a 
faculdade.
Para atender à demanda 
do associado, o Sindica-
to fechou convênio com 
3 instituições parceiras, 

dentre elas PITÁGORAS, 
FACULDADE ÚNICA, 
INSTITUTO PROMINAS E 
CEAD - CENTRO DE EDU-
CAÇÃO A DISTÂNCIA.  

Para ter acesso ao 
desconto, o metalúrgico 
precisa ser sindicalizado. 
Não é sócio? Faça sua 

sindicalização e fique 
por dentro de outras 
vantagens de ser sindi-
calizado!

COMO ObtER
O DESCONtO
Para solicitar o descon-
to, o sindicalizado deve 
procurar a Secretaria 

do Sindicato e 
solicitar uma de-
claração de sócio 
para apresentar 
na Faculdade.

Tá esperando o 
quê?
Fique sócio!

PARA 
ASSOCIAR
Acesse o site do 
Metasita (www.
metasita.org.br) vá 
no link SEJA UM 
ASSOCIADO, leia 
o texto e clica na 
FICHA DE FILIAÇÃO 
para imprimir e 
preencher.
Você pode enviar 
via whatsapp: 
31.99795-6921 
ou entregar 
pessoalmente 
na Secretaria da 
Entidade.


