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Sem Censura Federação Estadual dos 
Metalúrgicos de MG

ELEIÇÃO COMPLEMENTAR - METASITA

Seu voto garante  
a força política da  

direção do Metasita 

LOCAIS DE 
VOTAÇÃO

A força política 
que a direção do 
METASITA sempre 

teve no enfrentamento 
com os patrões, não 
vem somente dos 
membros que compõem 
a direção da entidade. 
Ela também é fruto do 
respaldo político que os 
trabalhadores sempre 
deram às propostas 
por nós apresentada.
Sem a confiança que 
a categoria tem com a 

direção, nenhuma ação 
do sindicato teria êxito.

Na próxima segunda 
e terça-feira,  26 e 27 
de agosto, acontecerá 
pela primeira vez uma 
eleição complementar 
no METASITA. Após a 
aposentadoria de sete 
diretores do METASITA  
que se desligaram da 
Aperam, o processo 
eleitoral foi aberto para 
que as vagas deixadas 
pelos mesmos, na 

direção, possam ser 
preenchidas.

Apenas uma chapa se 
inscreveu! 

Esse fato pode desmotivar 
os trabalhadores de irem 
às urnas votar. Mas sem o 
voto, nenhuma eleição 
é legítima, o que se 
torna ato impositivo.

Por isso, nosso 
apelo para que os 
companheiros associados 
ao METASITA, com 
direito a voto, não 

deixem de votar e de 
manifestar sua vontade.

É do respaldo do 
trabalhador que vem 
a força política do 
METASITA.

Os companheiros do 
turno de n° 2 vão 
estar de folga nos dias 
da votação. Os mesmos 
poderão comparecer 
em qualquer local que 
as urnas estiverem 
instaladas para votar. 
Só não deixem de votar!
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Confira ao lado os 
locais de votação e 
não deixe de votar!

Nº DA MESA 
COLETORA

LOCAL HORÁRIO

1 SEDE METASITA 6h às 18h

2
PORTARIA 2

6h às 18h

3 6h às 18h

4 PORTARIA 3 6h às 18h

5
PORTARIA 7

6h às 18h

6 6h às 18h

7 PORTARIA 8 6h às 18h

8 URNA ITINERANTE * 
(SUBSEDE DO LIMOEIRO E DISTRITO INDUSTRIAL)

6h às 18h

9 ESCRITÓRIO CENTRAL 6h às 18h

10 SUBSEDE CORONEL FABRICIANO 6h às 18h
* A urna itinerante sairá da subsede do Limoeiro e passará pelas empresas localizadas no Distrito Industrial de Timóteo, em horários específicos.
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NOTA DE 
ESCLARECIMENTO

plr 2013 - Aperam

VAMSERVICE - PLR 2013

Proposta de R$ 1.000,00  
só foi oficializada no 
bolet im da Aperam

No dia 27/08/2013, 
terça-feira, às 18h 
(Terceira e última con-
vocação), acontece-
rá a Assembleia Geral 
Extraordinária da Co-
pesita para “Rerratifi-
cação” da assembleia 
anterior, realizada em 
30/04/2013, que den-
tre outras deliberações, 
promoveu a eleição da 
nova diretoria da coo-
perativa.
Em nosso boletim temos 
feita a publicidade de 
promoções, campanha 
ou eventos da Copesita, 
o que repetiria com a 
simples divulgação do 
seu Edital de Convoca-
ção da assembleia.
Porém, muitos traba-
lhadores nos questiona-
ram sobre a informação 
de que “o Metasita quer 
assumir a Copesita com 
a promoção de nova 
eleição da diretoria”. 
Fazemos o esclareci-
mento que defendemos 
o respeito e a boa rela-
ção entre as entidades, 
bem como a garantia da  
estabilidade financeira 
da cooperativa, à qual 
somos cooperados. Essa 
informação “plantada” 
na fábrica não tem fun-
damento.
Contudo, observando 
aos princípios da demo-
cracia e transparência, 
convidamos os traba-
lhadores cooperados 
para participarem da 
Assembleia Geral da 
Copesita, na sede do 
Acesita Esporte Clube 
– Campestre.

Durante a 
reunião onde 
foi apresentada 

a decisão dos 
trabalhadores reunidos 
em assembleia, face à 
proposta da 
Aperam para 
apuração e 
pagamento da 
PLR 2013, os 
representantes 
da Aperam 
aventaram a 
possibilidade 
de garantir o 
pagamento 
mínimo de R$ 
1.000,00. Uma 
das condições, era que o 
acordo fosse assinado em 
mesa, sem a apreciação 
dos trabalhadores. Porém, 
quando os representantes 
dos trabalhadores 
solicitaram que a proposta 
fosse oficializada em ata, 
a proposta foi retirada.

Basta os trabalhadores 
lerem a ata da reunião que 
aconteceu no dia 09/08, 
que não encontrarão a 

Copes i ta

proposta de pagamento 
registrada. Verão que a 
negociação foi encerrada 
de forma unilateral pela 
Aperam.

SINTONIA
Para nossa estranheza, 

no informativo divulgado 
pela empresa no dia 13, 
foi colocado que havia 
sido feita a tal proposta 
de pagamento, fazendo o 
que havia sido solicitado 
pelos representantes 
dos trabalhadores, 
oficializando a proposta. 
Só faltou escrever a 
condição feita pela 
Aperam do acordo 

ser assinado na hora, 
sem a anuência dos 
trabalhadores. Não 
queremos julgar se 
a oficialização da 
proposta por meio 
de boletim foi por 
arrependimento, de não 
ter sido feito em  mesa 
e dando continuidade às 
negociações, como é a 
vontade dos trabalhadores, 
ou má fé.

No site e também no Facebook do METASITA 
(Site: www.metasita.org.br e no Facebook: 
Metasita Sindicato) os trabalhadores 
poderão ler as correspondências enviadas 

pela comissão que representa os trabalhadores 
à Aperam pedindo a reabertura das negociações; protestando 
em relação a forma como a proposta foi oficializada e 
ainda apresentação da contraproposta  e  nova  reunião de 

negociação. Boa leitura!

Garantia  de informação

CONTRAPROPOSTA
Uma vez que a 

proposta foi oficializada, 
os representantes 
dos trabalhadores na 
negociação da PLR,  
enviaram correspondência 
à Aperam apresentando 
como contraproposta a 
garantia de pagamento 
mínimo de 50% do 
salário médio da 
empresa, que segundo 
nos foi informado 
durante a negociação, 
é de R$2.700,00, e 
solicitando uma nova 
reunião pra tratarmos do 
assunto.

Assembleia dia 
28/08/2013, quarta-

feira, deliberar 
sobre a proposta de 
antecipação da PLR 

2013 apresentada 
pela Vamservice.


