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Sem Censura Federação Estadual dos 
Metalúrgicos de MG

APERAM/PLR

Sankyu 
Assembleia nesta quarta-feira, dia 24

Os companheiros que trabalham na Sankyu e 
prestam serviço à Aperam estão convocados para 
assembleia amaNHÃ quarta-feira, dia 24, Às 

18 Horas Na sede do metasita. 
A cada rodada de negociação a Sankyu faz uma 

pequena alteração em sua proposta. Ela acha que os 
trabalhadores irão cançar e aprovar uma proposta muito 
aquém do merecem.

Vamos encher a casa nesta quarta-feira, e mostrar que 
se o contrato da Sankyu com a Aperam foi renovado é 

Representantes dos trabalhadores 
entregam proposta à APERAM

Durante 08 reuniões os representantes dos 
trabalhadores tentaram junto aos representantes 
da APERAM, construir uma proposta para apuração 

e pagamento da PLR. No entanto, não chegaram a um 
consenso. Na falta do consenso, os representantes dos 

trabalhadores, entregaram à Aperam uma proposta de PLR. 
Uma nova reunião foi agendada para sexta-feira, dia 
26/07 às 9 horas.
Veja abaixo a proposta para apuração e pagamento da PLR 
2013.

 * O percentual 
alcançado será dividido 
em partes iguais entre 
os trabalhadores que 
comporem o quadro de 
funcionário da Aperam 
em 2013.
 * A 1ª parcela da PLR 
será pago no 5º dia 
útil de setembro e será 
correspondente a 5% do 
ebtida alcançado no 1º 
semestre de 2013.

porque agradou às partes. Agora os trabalhadores querem 
renovar o contrato coletivo melhorando suas condições de 
vida e trabalho.

Como já afirmamos várias vezes: para amaciar coração 
de patrão, basta parar a produção. 

É casa cheia!

assembleia amaNHÃ quarta-feira, 
dia 24, Às 18 Horas 
Na sede do metasita.

%



N
ão

 jo
gu

e 
es

te
 in

fo
rm

at
iv

o 
em

 v
ia

 p
úb

lic
a

metasita  sindicato dos trabalhadores metalúrgicos de timóteo e Coronel fabriciano 
       SEDE: Avenida Monsenhor Rafael, 155, Tiimirim/Timóteo/MG  Cx. Postal: 17   Cep: 35.180-312   Fone: 3849-9100 / 9101  

SUBSEDE: Giovannini/Cel.Fabriciano - Fone: 3841-3909   /   SUBSEDE: Limoeiro/Timóteo - Fone: 3847-5690   
     Site: www.metasita.org.br   E-mail:secretaria@metasita.org.br   Resp.:Diretoria do METASITA  Tiragem: 3500 exemplares 

Expediente

já começou:
a CampaNHa 

salarial 
2013-2014

Nº 7 

PINU-6  - RAMAL: 7259 

Conto com você  

Eleições  da CIPA/2013 - APERAM

edital de CoNVoCaÇÃo eleiÇÕes siNdiCais

aViso resumido
Pelo presente Aviso Resumido de Edital, 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, faz saber que nos dias 26 (Vinte e Seis) e 27 (Vinte e Sete) de agosto de 2013, no horário de 06:00 às 
18:00 horas, na sede desta Entidade e ainda através de mesas coletoras fixas e/ou itinerantes que funcionarão nas portarias da 
APERAM S/A e demais empresas da base territorial, a critério da Comissão Eleitoral, serão realizadas eleições de SETE (7) novos 
membros para integrar os cargos vacantes da Diretoria Administrativa deste sindicato, nos termos do artigo 113 do Estatuto 
Social desta Entidade, para o período de 28 de agosto de 2013 a 30 de junho de 2015, caso não haja segunda votação, ou para 
o período de 13 de setembro de 2013 a 30 de junho de 2015, caso haja segunda votação. 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 Executiva 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 08:00 às 11:30 horas e de 13:30 às 18:00 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. As eleições serão conduzidas e organizadas nos 
termos do Estatuto Social do Sindicato.

Timóteo/MG, 22 de julho de 2013.
COMISSÃO EXECUTIVA


