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Federação Estadual dos 
Metalúrgicos de MG

TRABALHADOR NÃO GANHA, CONQUISTA!

“DEFORMA DA PREVIDÊNCIA”

Naufraga a reforma 
da Previdência

Depois de uma 
campanha
maciça promovida 
por Temer e pela 
mídia comercial em 
prol da reforma da 
Previdência,
nos últimos dias, 
finalmente o governo 
reconheceu que ela
naufragou.

Valeu-se de um 
artifício
extremamente 

perigoso, ao decretar a 
intervenção federal na 
área de Segurança Pública
do Estado do Rio de 
Janeiro.

De acordo com o 
Artigo 60, Parágrafo 1º, 
a Constituição Federal 
estabelece que não poderá 

ser alterada na vigência 
de intervenção federal, 
de estado de defesa ou de 
estado de sítio.

Portanto, a intervenção 
federal no RJ, neste ano, 
afasta a possibilidade de 
se realizar a reforma.

Mas, as tentativas de 
manobra continuam. Uma 

hora dizem que poderão 
suspender a intervenção 
para votar a reforma e, 
posteriormente, retornar 
a ela. Outra, dizem que 
colocam em votação, 
mas adia-se a decisão 
final para o término da 
aludida intervenção. Mais 
e mais casuísmos de quem 
não tem nenhum pudor 

de praticar um golpe 
contra uma presidenta 
regularmente eleita pelo 
povo brasileiro.

O fato é que os 
parlamentares morrem 
de medo de aprová-la em 
ano eleitoral, já que são 
evidentes os prejuízos 
que acarretará ao povo 
trabalhador deste País.

Não significa que, no 
próximo ano, não seja 
retomada.

Tudo dependerá de 
quem nós elegermos para 
o Congresso e para a 
Presidência da República.

Agora, é com você. 
Faça suas escolhas.

Fonte: SMABC
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VOCÊ SABIA?

EXPEDIENTE

Edital de Convocação
Assembleia Geral Extraordinária

Sindicato dos Trabalhadores Metalúrgicos nas Indústrias Siderúrgicas, Metalúrgicas, Mecânicas, 
de Material Elétrico, Material Eletrônico, Desenhos/Projetos e de Informática de Timóteo 
e Coronel Fabriciano- METASITA, convoca todos os trabalhadores da empresa Aperam Inox 
América do Sul S/A, pertencentes às categorias profissionais que representa, sócios e não 
sócios da entidade para assembleia geral extraordinária, a ser realizada no dia 29 de julho 
de 2014, na sede do METASITA,  na avenida Monsenhor Rafael, 155, bairro Timirim, Timóteo, 
MG, em 04 (quatro) sessões, às 07:00, 13:00, 15:00 e 17:30 horas, em primeira convocação, e, 
respectivamente, às 07:30, 13:30, 15:30 e 18:00 horas em segunda convocação com qualquer 
número de participantes, para tratar da seguinte ordem do dia: 1) Leitura do edital;  2) 
Autorização para desconto de um dia de salário referente à contribuição sindical devida ao 
sindicato pelos participantes da categoria profissional representada, conforme previsto nos 
artigos 8º e 149 da Constituição Federal de 1988 e Artigo 578 da CLT, bem como o repasse 
de acordo com o previsto nos Artigos 545 a 610 da CLT, com alterações promovidas pela lei 
nº. 13.467/2017; 3) Autorização para a diretoria do sindicato firmar termo aditivo ao Acordo 
Coletivo de Trabalho; 4) Outros assuntos de interesse da categoria;  5)Encerramento.

Timóteo, 22 de fevereiro de 2018.
COMISSÃO EXECUTIVA - ANTÔNIO MARCOS MARTINS

Em reunião  realizada 
na manhã desta quinta-
feira, 22/02/2018, entre a 
diretoria do Metasita e os 
representantes da empresa 
EPROM, ficou acertado 
que 50% do pagamento 
referente ao mês de 
janeiro/18 está sendo 
efetuado neste mesmo dia 

Donos da EPROM garante que nenhum 
trabalhador será prejudicado

22/02/2018.
Até a quarta-feira, dia 

28/02/2018 da semana 
que vem, a empresa 
irá informar a data de 
pagamento dos outros 50%.

Em relação às rescisões 
contratuais, a empresa 
nos informou que mantém 
contratos com a Aperam e 

 ERRATA
No Edital de convocação abaixo, onde se lê, “a ser realizada no dia 29 de julho de 2014, a data 
correta é dia 23 de fevereiro de 2018”.

busca outras alternativas 
para levantamento de 
recursos para efetuar os 
acertos. Temos a garantia 
que nenhum trabalhador 
irá ficar no prejuízo.

Portanto, apesar de 
todas as dificuldades, o 
melhor a fazer é aguardar, e 
ninguém sairá prejudicado. 


