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Sem Censura Federação Estadual dos 
Metalúrgicos de MG

PLR/2015 - APERAM

APERAM
PLR 2014/2015

Todos os companheiros 
que trabalham 
na Aperam estão 
perguntando qual o 
valor da PLR/2014, 
bem como a data em 
que vamos receber.

Até o momento, não 
houve nenhuma 
reunião oficial com 

a Aperam de apresenta-
ção dos resultados para a 
comissão dos trabalhadores 
que negociou a PLR.

Extra oficialmente, rece-
bemos a informação de que 

o lucro da Aperam gira em 
torno de US$200 milhões. 
O valor médio do dólar em 
2014 foi R$2,353. Então 
o lucro da Aperam/Brasil 
está em torno de R$470 
milhões.

O percentual que vamos 
receber do lucro depende 
da nossa pontuação. E 
provavelmente ficará entre 
3,5% a 4,5% do Ebtida. 
O pagamento ocorrerá no 
mês de abril após as-
sembleia dos acionistas, 
quando o resultado é 
oficializado.

PLR 2015
Na última segunda-feira, dia 02, ocorreu 

reunião entre Metasita e Aperam para esta-
belecer os critérios da eleição da comissão, 
que representará os trabalhadores nas nego-
ciações da PLR/2015.

A comissão será comPosta PoR 07 com-
PanheiRos. Sendo 6 eleitos por escrutínio 
secreto (1 diretoria financeira, 1 diretoria co-
mercial e 4 demais diretorias) e 1 indicado 
pelo Metasita.

As inscRições poderão ser feitas nos dias 
11 e 12 de março. E a votação ocorrerá nos 
dias 7 e 8 de abril. 

aPuRação, 
ocorrerá no dia 
09/04.

A 1ª reunião 
de negociação 
ocorrerá no dia 
14/04 às 14h.

HARSCO
Em reunião de negociação ocorrida no dia 02/03, 

a Harsco fez proposta para renovação/encerramento 
do Acordo Coletivo.  Os salários e a Cesta Básica serão 
reajustados pelo INPC (6,34%) e pagamento retroativo a 
1º de novembro. O valor das diferenças devido será pago, 
para cada trabalhador, no prazo de  10 dias após a assina-
tura do Acordo Coletivo. 

A empresa não fez e disse que não fará proposta de 
pagamento de PLR. Esse valore será questionado na justiça.

CAMPANHA SALARIAL 2014/2015

SINDIMIVA FAZ PROPOSTA
Em reunião de negociação 
na última terça-feira, dia 
03/03, o SINDIMIVA fez 
uma proposta para renova-
ção da Convenção Coletiva.

REUNIÃO com 
os trabalhadores

Na sexta-feira 
(06/03), às 17h30 
realizaremos reuniões 
com os trabalhadores 
na sede do Metasita 
no bairro Timirim, 
na Igreja católica do 

bairro Recanto Verde, 
e, na sub-sede em 
Cel. Fabriciano para 
explicarmos a proposta 
e o processo negocial.

ASSEMblEIA pARA OS 
TRAbAlHAdORES dAS 
pEqUENAS E MédIAS 

EMpRESAS.

Os trabalhadores irão 
deliberar se aceitam ou 
não a proposta. 
A coleta de votos nas 
portas das fábricas ocor-
rerá na próxima terça-
feira, (10/03).
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APERAM - COM A PALAVRA O TRABALHADOR  

SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS SIDERÚRGICAS, METALÚRGICAS, MECÂNICAS, 
DE MATERIAL ELÉTRICO, MATERIAL ELETRÔNICO, DESENHOS/PROJETOS E DE INFORMÁTICA DE 
TIMÓTEO, MARLIÉRIA, JAGUARAÇU, ANTÔNIO DIAS, SÃO JOSÉ DO GOIABAL, DIONÍSIO, PINGO 

D'ÁGUA,  RECONHECIDO EM 26 DE S
ETE
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO - RETIFICAÇÃO
ELEIÇÕES SINDICAIS

AVISO RESUMIDO

A Comissão Eleitoral composta conforme artigo 50 do Esta-
tuto Social da entidade, que coordena o processo eleitoral 
das eleições sindicais que serão realizadas nos dias 19 e 20 
de março de 2015, nos termos do artigo 63, inciso VIII, do 
Estatuto Social, retifica o edital de convocação das elei-
ções publicado no dia 25/01/2015, exclusivamente quanto 
ao horário de término da coleta de votos, ficando assim 
redigido: “Pelo presente Aviso Resumido de Edital, o SIN-
DICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS SIDERÚRGI-
CAS, METALÚRGICAS, MECÂNICAS, DE MATERIAL ELÉTRICO, 
MATERIAL ELETRÔNICO, DESENHOS/PROJETOS E DE INFOR-
MÁTICA DE TIMÓTEO, MARLIÉRIA, JAGUARAÇU, ANTÔNIO 
DIAS, SÃO JOSÉ DO GOIABAL, DIONÍSIO, PINGO D’ÁGUA, 
CÓRREGO NOVO  E  CORONEL FABRICIANO - METASITA, 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 Co-
missão Eleitoral, no horário de 06:00 às 18:00 horas, serão 
realizadas eleições para composição dos órgãos de adminis-
tração deste Sindicato – CONSELHO DELIBERATIVO – para o 
próximo quadriênio 2015/2019. 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 cir-
culação 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 de-
verá, também, indicar o seu representante para compor a 
Comissão Eleitoral.  A secretaria da Entidade, localizada na 
Avenida Monsenhor Rafael, nº 155, Bairro Timirim, Timó-
teo-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 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, 01 de março de 2015.
COMISSÃO ELEITORAL

“O RH insiste em dizer que 
o turno fixo é o melhor 
para empresa, mas não é 
isso que a gerência dos 
aços elétricos demonstra.
Aqui existe vários horários 
de trabalho. No fim do ano 
passado, foi denunciado 
algumas irregularidades 
nas TL’s como os horários 
de 07:00 às 17:00 e 17:00 
às 03:00.
Mas, por aqui, existem 
vários outros horários de 
trabalho, temos o horário 
mensal, ou seja, aquele 
que trabalha cada mês 
de um horário diferente. 
Possui também o hora ex-
tra, este trabalhado pelos 
analistas da manutenção 
em preventivas ou RCO, 
onde chegaram a ficar 16 
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EXPEDIENTE

horas dentro da empresa. 
Encontramos também o 
revezamento 4 dias de 
07:00 às 15:00 e 2 dias 
de 23:00 às 07:00, esse já 
foi usado no laboratório 
e causou demissão de um 
trabalhador no último dia 
22/Janeiro no acabamento 
de GO (Carlit), quando o 
mesmo se recusou a traba-
lhar nesse revezamento.
E aí RH?
Aqui no silício as irregu-
laridades e as demissões 
vêm acontecendo devido 
ao turno fixo. Os gerentes 
também já demonstram 
suas insatisfações com o 
horário.
E o RH vai continuar 
fingindo não ver ou estão 
usando “antolhos”?”

“RH cego ou faz vista grossa...


