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Metalúrgicos de MG

TRABALHADOR NÃO GANHA, CONQUISTA!

O Setor de 
Saúde Ocupacional 
do Metasita está 
sendo procurado 
por inúmeros 
trabalhadores que 
se encontravam 
afastados ou 
aposentados por 
invalidez, e estão 
tendo seus benefícios 
cortados.

Muitos 
trabalhadores, após 
serem periciados 
pelo médico perito do 
Instituto Nacional de 
Serviço Social (INSS), 
estão recebendo como 
resultado o seu retorno 
ao trabalho, sem 
sequer, passarem por 
uma reabilitação.

Desta forma, 
preocupados com 
essa situação 
enviamos um ofício, 
como consta ao 
lado, solicitando 
uma reunião, o mais 
rápido possível, 
para discutirmos, 
juntamente com  a 
Aperam, qual a melhor 
forma de se proceder, 
para que o impacto 
social e humano seja 
o menos traumático 
possível.

Diretoria do Metasita solicita reunião com Aperam 
para discutir sobre os trabalhadores afastados e/ou 

aposentados por invalidez que estão sendo reativados 
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COM A 
PALAVRA O 
TRABALHADOR

EXPEDIENTE

Exploração 
da INHAUS 
continua...

“Trabalhadores que 
necessitam de afastar 
de suas atividades, 
por quaisquer 
motivos legais, os 
representantes da 
Empresa INHAUS 
de forma “imoral” 
simplesmente mandam 
cortar a cesta básica 
dos mesmos. 

Em momentos 
que a mesma 
deveria dar apoio 
aos trabalhadores, 
a empresa aproveita 
para explorar ainda 
mais.

Com essa prática 
estamos presenciando 
trabalhadores 
trabalhando com 
atestado médico no 
“bolso” ou seja, com 
Kamban vermelho.

Será que a Aperam, 
com sua política de 
saúde e segurança em 
1° lugar é conivente 
com essa prática dos 
gestores da empresa 
In Haus?”

RHI Magnesita paga PLR 2017. É hora de iniciar 
as negociações para o Acordo de 2018/2019

Audiência EPROM

Na última sexta-
feira, 27/04/2018, 
a RHI Magnesita 
efetuou o pagamento, 
a título de PLR 2017, 
para todos os seus 
funcionários, em todo 
o Brasil, inclusive os 
daqui da planta de 

Timóteo. 
A empresa já 

apresentou uma 
nova proposta para 
o programa de PLR 
para 2018 que, 
em breve, iremos 
convocar todos os 
funcionários para 

uma assembleia 
para apreciação da 
proposta.

Está agendada 
para o próximo dia 
09/05/2018, quarta-
feira, às 13h30, com 
o Ministério Público 
do Trabalho (MPT) 
uma nova rodada 

de negociação com 
os representantes 
da empresa Eprom 
e do Metasita, para 
buscarmos uma 
solução para o não 
pagamento dos 

Termos de Rescisão 
do Contrato de 
Trabalho (TRCT’s), 
para os empregados 
que saíram desde 
o mês de janeiro de 
2018.

Os trabalhadores 
da empresa M 
Máquinas, 
reunidos 
em 
assembleia 
na sede do 
METASITA, 
no dia 
20/04/2018, 
em única 
sessão, 
deliberaram 

M Máquinas
sobre a proposta 
apresentada 

pela empresa 
para renovação 

do Acordo 
Coletivo de 
Trabalho (ACT), 
decidindo, 
após votação 
por escrutínio 
secreto, pela 
APROVAÇÃO 
do ACT 
referente a 
2018/2019.

Nota de falecimento: Geraldo Ribeiro ex-presidente do Metasita

Faleceu na manhã do dia 02/05/2018 o ex-presidente do Metasita, ex-prefeito e 
ex-deputado estadual Geraldo dos Reis Ribeiro. Deixamos aqui nossas estimas e 

sinceros sentimentos a todos amigos e familiares. Geraldo Ribeiro, sempre presente!


