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Sem Censura Federação Estadual dos 
Metalúrgicos de MG

APERAM

Comissão de PLR
A Direção do Metasita agradece a confiança e 

reafirma seu compromisso de lutar
em favor da Classe Trabalhadora

Apurados os votos que elegeram os representantes 
dos trabalhadores na comissão que nogociará com a 
Aperam a PLR/2013,  os 04 candidatos indicados pela 
direção do Metasita foram eleitos. Dos 1.126 votos,  os 
representantes dos trabalhadores tiveram 940 dos votos 
(83,5%).  A votação demonstra o grau de confiança 
que os companheiros têm na Direção do Metasita. O 
compromisso que sempre tivemos de lutar para que, 
aqueles que produzem a riqueza possam dela usufruir, 
está reafirmado.
Os trabalhadores não esquecem que, por um percentual 
de menos 1%, recebemos 
uma PLR menor do que 
merecemos. 
O companheiro Antônio 
Marcos será o representante 
do Metasita nas 
negociações. Vamos à luta 
companheiros!
Parabenizamos também 
o companheiro Ronald 
Ramos eleito pela diretoria 
comercial para compor a 
comissão de PLR.

Puxão de orelha
Se somarmos todos votos, inclusive os dos trabalhadores 
da área comercial, o total de votantes vai a 1.230. Este 
número representa cerca de 50% dos trabalhadores que 
tinham direito a voto. Muito pouco! Reconhecemos que 
os horários e locais de votação não foram os ideais, mas 
por outro lado, poderia ter havido um esforço maior por 
parte dos trabalhadores.

1ª rodada de negociação
Amanhã, quinta-feira às 14h ocorrerá a primeira rodada 
de negociação.

agradecimento
Aos companheiros Ailton, Ernani, Toninho Onça, 
Marinho, Paulinho que trabalharam como mesários na 
coleta dos votos, além do companheiro Luiz Ramos que 
ficou no turno de 15h às 23h.

Aperam divulga resultado do 1º trimestre/2013

Foi divulgado na imprensa 
mundial o resultado da 
Aperam para o 1º trimestre 
de 2013. Alguns dados 

chamam a atenção.
O ebtida foi de US$65 
milhões contra uma ebtida 
de US$43 milhões no 4º 
trimestre/2012.
O seguimento de aço 
inoxidável e elétrico, teve 
um EBITDA de US$47 
milhões no 1º trimestre 
de 2013 em comparação 
com US$35 milhões no 

Sozinhos produzimos 
mais de um terço do 

lucro de todo o grupo.

4º trimestre de 2012.  Sendo que nós da Aperam/Brasil 
fomos responsáveis por um EBITDA de US$ 24 milhões. 
Ou seja:
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CAMPANHA SALARIAL 2013/2014

com a palavra 
o trabalhador

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Assembleia Geral Extraordinária

Pelo presente edital 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 pertencentes à categoria profissional que 
representa, sócios e não-sócios da entidade, para uma Assembleia Geral 
Extraordinária, a realizar-se na sede da Entidade, no dia 17 de maio de 2013 
(sexta-feira), às 17:00 horas, em primeira convocação, com presença de 
50% dos associados, ou às 17:30 horas em segunda e última convocação, 
com qualquer número de presença, para tratar e deliberar sobre a seguinte 
ordem do dia:

1) Leitura do presente Edital;
2) Instalação dos trabalhos com verificação do quorum;
3) Eleição de Delegados e Observadores para o Congresso Ordinário 
Estadual da FEM/CUT – 2013, que será realizado nos dias 07, 08 e 09 de 
junho de 2013.
4) Deliberações consequentes;
5) Encerramento.

Timóteo/MG, 16 de maio de 2013.
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Expediente

“Estamos preocupados porque alguns 
trabalhadores, recém contratados pela 
empresa, já estão operando ponte na 
Aciaria, inclusive de carga líquida. 
Não duvidamos da capacidade destes 
companheiros, é que antes, só depois 
de um bom tempo de casa é que um 
trabalhador operava ponte de carga 
líquida devido ao risco inerente a essa 
atividade”.

“Gostaria de solicitar também o 
direito à folga. Aqui na área todos nós 
temos que trabalhar um dia de nossa 
folga, jornada de 7 dias, e ninguém 
aguenta mais”.

SANKYU -1ª rodada de 
negociação já está agendada

Quando enviamos 
a pauta de 
reivindicações 

aprovada pelos 
trabalhadores à Sankyu, 
enviamos junto uma 
proposta de calendário 
negocial. A empresa 
aceitou nosso calendário 
e já está agendada para 
amanhã (quinta-feira) 
às 15h, na sede do 
Metasita, a 1ª reunião de 

negociação.
O objetivo dessa reunião 

será esclarecer as dúvidas 
da empresa sobre a nossa 
pauta de reivindicações.

Segundo o calendário 
proposto pelos trabalhadores, 
no próximo dia 20/05 
ocorrerá a segunda reunião 
de negociação, com a 
empresa apresentando a sua 
contraproposta.

Fiquem atentos!

Informações: 3849-9123


