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Sem Censura Federação Estadual dos 
Metalúrgicos de MG

Foi publicado o Edital 
convocando eleição para 

nova direção do METASITA
Até quarta-feira, dia 

28/01, estão abertas 
as inscrições para 

as chapas interessadas em 
disputar a eleição para 
direção do METASITA no 
quadriênio julho de 2015 a 
junho de 2019.
O edital Aviso Resumido 
convocando a eleição foi 
publicado no jornal Diário 
do Aço, no último  domingo 
e fixado na sede Metasi-
ta. Nele, os companheiros 
encontrarão todo o roteiro 
a ser seguido para inscrição 
de uma chapa para a dispu-
ta.  Confira ao lado o edital.
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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 TI-
MÓTEO, MARLIÉRIA, JAGUARAÇU, ANTÔNIO DIAS, SÃO JOSÉ DO GOIABAL, 
DIONÍSIO, PINGO D’ÁGUA, CÓRREGO NOVO  E  CORONEL FABRICIANO - ME-
TASITA, faz saber que nos dias DEZENOVE (19) E VINTE (20) de março de 2015, na sede 
e sub-sede desta Entidade, através de mesas coletoras fixas e/ou itinerantes que funcionarão 
nas portarias das empresas da base territorial, a critério da Comissão Eleitoral, no horário de 
06:00 as 18:00 horas, e ainda, nas portarias da Aperam South América, no horário de 06:00 
as 23:30 horas, serão realizadas eleições para composição dos órgãos de administração deste 
Sindicato – CONSELHO DELIBERATIVO – para o próximo quadriênio 2015/2019. Se-
rão 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 qualifi-
cação 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 Elei-
toral.  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 17:30 horas, nela se encontrando, no referido horário, pessoa ha-
bilitada 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 na Seção XIII, Ca-
pítulo I, do Título II, do Estatuto Social, ou no caso de empate entre as chapas mais votadas, 
a eleição, em segunda votação, será realizada nos mesmos locais e horários, nos dias PRI-
MEIRO (01) e DOIS (02) de abril de 2015. 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, 25 de janeiro de 2015.
COMISSÃO EXECUTIVA

SANKYU
O Metasita discordou do 
desconto feito pela Sankyu 
no valor da PLR. A resposta 
da empresa aos questio-
namentos pelo Metasita, é 
que houve retrabalho, e por 
isso, foi descontado 20% do 
valor que os trabalhadores 
teriam direito a receber.  
Não houve nenhuma reu-
nião com o Sindicato antes 
do pagamento para conso-
lidar os números da PLR. A 
única apresentação feita, 
foi após a carta contestan-
do o desconto efetivado 
pela empresa. Estamos 
estudando com nosso jurídi-
co o caminho que possamos 
tomar para não deixarmos 
que a nossa PLR engordem 
os lucros da empresa.
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EXPEDIENTE

38 trabalhadores se 
opuseram à Taxa Negocial

APERAMLOMAE E CRC 
ENGENHARIA

HARSCO

Terminou na sexta-fei-
ra, 23, o prazo para  os 
trabalhadores da Aperam  
se oporem  à contribuição 
da taxa negocial em favor 
do METASITA. 

38 pessoas comparece-
ram à secretaria da Entida-
de e preencheram a carta.

O dinheiro arrecadado 
será utilizado no projeto 
de combate ao incêndio 
que está sendo implantado 
na sede do Sindicato.

SErIEdAdE 
E AUSTErIdAdE coM 
o dINhEIro do 
TrAbAlhAdor 

O METASITA já teve em 
seu quadro mais de seis 

mil sócios contribuin-
tes. Com a redução dos 
postos de trabalho na 
Aperam, este número 
vem caindo e hoje não 
temos nem dois mil. 
Apesar da violenta queda 
da receita nunca acei-
tamos nenhum dinheiro 
patronal para sustentar a 
entidade. Também nunca 
deixamos desamparado 
os trabalhadores. Nosso 
compromisso permanece 
única e exclusivamente 
com a luta de classe.

Buscamos outras for-
mas de ajudar a susten-
tar financeiramente a 
entidade sem abrirmos 

mão dos nossos princí-
pios de mantê-la como 
um instrumento de luta 
por uma sociedade mais 
justa e fraterna.

GrATIdÃo
Agradecemos aos 

companheiros que 
contribuirão. Lamen-
tamos, que mesmo 
poucos, ainda existem 
trabalhadores que não 
compreendem que lhes 
cabe a responsabilidade 
de sustentar a entidade 
que lhes defende contra 
o capital.

Trabalhadores da Vamservice aceitam 
proposta e encerram negociações 

VAMSERVICE

Os trabalhadores da 
Vamservice em assembleia 
deliberaram por ampla 
maioria pela aprovação da 
última proposta feita pela 
empresa encerrando a cam-
panha salarial 2014/2015.

Mais uma vez a pre-
sença foi pequena, apenas 
123 trabalhadores. Desse 
jeito, fica difícil avançar 
nas conquistas que os 
trabalhadores tanto fazem 
por merecer, como é o 
caso do anuênio que tanto 
queriam. Mas, seja feita 
a vontade de quem tem o 
poder de decidir.

TAxA NEGocIAl
Junto com a proposta 

da empresa também foi 
aprovado o desconto da 

taxa negocial no valor de R$22,72. Os trabalhadores que 
não concordarem com o desconto, podem pessoal e indi-
vidualmente, comparecer junto à secretaria da Entidade 
até o dia 30/01/2015, no horário de 8h30 às 11horas e 
de 14h às 17h00 para preencher sua carta de oposição.

Assembleia 
quarta-feira, 
(28/01)
Às 7h30 e 
17h30 na sede 
do Metasita
Hoje tem nova reunião 
de negociação com a 
Lomae. Os companheiros 
já estão em estado de 
greve e na assembleia 
que iremos realizar ama-
nhã (28) para analisar o 
resultado da reunião de 
negociação, os compa-
nheiros poderão decidir 
pela greve imediata.
Por isso, não tem como 
ficar de fora. Participe!
Não deixe que o seu 
companheiro decida por 
você!

Diante do impasse 
negocial com a Empresa, 
uma vez que a mesma 
perdeu seu contrato com 
a Aperam, pedimos ao 
Ministério Público do 
Trabalho, que medias-
se uma reunião entre 
as partes. No entanto, 
a resposta do MPT foi 
negativa. O jurídico do 
METASITA e SINTTROCEL 
já estão estudando o 
melhor caminho para 
seguirmos.

ABERTAS INSCRIÇÕES: 
Curso de Inglês e Informática


