
2428INFORMATIVO DO METASITA - N.º 2590 - 07 DE MARÇO 2023

Adiretoria do ME-
TASITA convoca 
a todos os tra-

balhadores da Aperam, 
para uma Assembleia que 
ocorrerá no dia 09 de 
março de 2023, quinta-
feira, para decidirem 
sobre a APROVAÇÃO ou 
NÃO da proposta apre-
sentada pela empresa 
para a celebração de 
um Acordo Coletivo de 
Trabalho (ACT) específi-
co para contratação de 
empregados por prazo 
determinado.

Trabalhadores da Aperam irão decidir 
sobre Acordo Coletivo de Trabalho específico para 

contratação de empregados por prazo determinado

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA

Pelo presente Edital Eletrônico de Convocação, o Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Siderúrgicas, Metalúrgicas, Mecâni-
cas, 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 representam, sócios e não sócios da entidade para uma Assembleia Geral Extraordinária, a realizar-se no auditório 
da Entidade, no dia 09 de março de 2023, quinta-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 endereço su-
pra, 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 proposta da Aperam visando a celebração de um Termo Aditivo ao Acordo Coletivo de Trabalho 
(ACT) registrado no Mediador sob o n.º MG 004086/2022, específico para contratação de empregados por prazo determinado; 
2) Deliberações Consequentes; 
3) Encerramento. 

Timóteo/MG, 07 de março de 2023.  
COMISSÃO EXECUTIVA. 

HORÁRIOS     
A Assembleia ocorrerá 
nos 4 horários de costu-
me, às 07h:30; 13h:30; 
15h:30 e 18h.

PROPOSTA
Foram feitas várias reu-
niões, onde a assessoria 
jurídica do Sindicato 
fez várias observações, 
e ao final, chegou-se a 
uma proposta para ser 
apresentada aos traba-
lhadores.

TRABALHADORES
Porém, a decisão final é 

dos trabalhadores reuni-
dos em Assembleia.
Na Assembleia, serão 
feitos todos os escla-

recimentos para que os 
trabalhadores tenham a 
tranquilidade de tomar 
uma decisão.

Dia 09 de Março de 2023
07h:30; 13h:30; 15h:30 e 18 horas

Na Sede do Metasita

APERAM
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No dia 08/03/2023 
ocorrerá, prova-
velmente, a última 

reunião entre os repre-
sentantes da Aperam e 
os representantes dos 
trabalhadores, para apre-
sentação dos resultados 
sobre a Participação nos 
Lucros e Resultados refe-
rentes ao ano de 2022. 

REPRESENTANTES DA 
COMPANHEIRADA
Lembrando que os repre-
sentantes dos trabalha-
dores foram eleitos em 
uma eleição ocorrida 
nos dias 26 e 27 de 
janeiro de 2022. 
No ano passado, o 
pagamento ocorreu no 
dia 19 de abril para 

os trabalhadores que 
estavam na ativa, e para 
os demitidos o prazo era 
até o dia 19/05/2022. 

TRABALHADORES 
ANSIOSOS
Não somente a comissão, 
como também os 
trabalhadores esperam 
que nesta reunião 
do dia 08 de março 

sejam apresentados os 
números finais, para que 
o pagamento ocorra na 
primeira quinzena do 
mês de abril. 

A expectativa é que os 
valores sejam iguais 
ou superiores aos do 
ano passado, caso seja 
confirmada, teremos por 
3 anos consecutivos a 
melhor PLR para os tra-
balhadores da Aperam. 

TRABALHO
De antemão, agra-
decemos o trabalho 
desenvolvido por 
todos, em especial 
pelos representantes 
eleitos pelos traba-
lhadores.

RESULTADOS DA PLR/APERAM
Serão apresentados para a 
Comissão dos Trabalhadores na 
reunião do dia 08 de março.
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Dia 08 
de março tem 

reunião de PLR.
Aperam irá 

apresentar os 
resultados?!!

FALA 
COMPANHEIRO

“Trabalho na empresa 
Chronos Brasil, na área 
da Aperam em Timóteo.
Não temos banheiro 
decente para usar, o 
alojamento é de péssi-
ma qualidade, colchão 
para dormir é um dos 
piores, não dormimos 
direito, ficamos com 
o kamban amarelo, se 
falarmos isso, quer nos 
ameaçar, é complicado 
e tá complicado traba-
lhar na Chronos, não 
temos nem um plano 
de saúde, por favor vê 
o que vcs podem fazer 
pra nós, no mais muito 
obrigado.”

METASITA
Mais uma empresa se 
destaca nas reclama-
ções de seus empre-
gados. Gostaríamos 
de entender como a 
Aperam permite que, 
empresas como esta 
trate seus trabalhado-
res de tal forma. Até 
quando?!


