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Federação Estadual dos 
Metalúrgicos de MG

TRABALHADOR NÃO GANHA, CONQUISTA!

PROJETO EVOLUIR

Timóteo/MG, 17 de maio de 2018.

Ofício nº.: 056/2018

À APERAM S.A
Sra. Magda Regina Plais

Prezada Senhora,

Segundo informações a Aperam está desenvolvendo um novo 
projeto com nome de “Projeto Evoluir”. O desenvolvimento 
desse projeto tem gerado muita insegurança e especulações 
de que poderão vir a ocorrer demissões, mudança de jornada 
de trabalho, etc.

A referida situação leva à insegurança, propiciando o 
acontecimento de algum sinistro, o que não interessa a 
ninguém. 

Solicitamos uma reunião com vossa senhoria, com a presença 
do diretor de RH da Empresa, Sr. Luiz Otávio T. Procópio, para 
que possamos tomar conhecimento, via Aperam, do referido 
projeto, para que possamos dialogar com o trabalhador, no 
sentido de construir um ambiente de trabalho mais tranquilo 
e seguro.

Atenciosamente,

Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Siderúrgicas, 
Metalúrgicas, Mecânicas, de Material Elétrico, Material 

Eletrônico, Desenhos/Projetos e de Informática de Timóteo e 
Coronel Fabriciano – METASITA

Antônio Marcos Martins           Kleber William de Souza 
                  Presidente                   Secretário Administração

Metasita pede explicações à 
Aperam sobre o Projeto Evoluir

A Aperam está 
desenvolvendo 
um novo projeto, 

batizado dessa vez 
de “Projeto Evoluir”. 
Segundo depoimento de 
alguns companheiros, 
que não têm memória 
curta, o projeto lembra 
a época, logo após a 
privatização, em que uma 
auditoria contratada pela 
Aperam ficava medindo 
o tempo de trabalho 
da companheirada. 
Esses auditores eram 
“carinhosamente” 
chamados de sombra. 
Ao final da auditoria, 
em apenas uma semana, 
2000 companheiros foram 
sumariamente demitidos.

Segundo informações 
levadas pelos 
companheiros ao sindicato 
está ocorrendo a mesma 
medição, a mesma 
auditoria. O que não está 
faltando são especulações 
do objetivo do Projeto 
Evoluir. Vêm aí mais 
demissões? Até agora o 
único resultado do Projeto 
Evoluir é insegurança no 
meio dos trabalhadores.

O Metasita solicitou 
uma reunião com a 
empresa para que a mesma 
possa dar as devidas 
informações sobre em que 
consiste o Projeto Evoluir 
e quais seus objetivos. 
Estamos aguardando o 
agendamento da reunião.
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EPROm COm A PALAVRA 
O TRABALHADOR

No dia 06/05/2018, o 
Metasita sediou, a nível 
regional, a etapa prepa-
ratória para o Congresso 
do Povo Brasileiro.
O Congresso do Povo 
Brasileiro se propõe a 
contribuir na formação 
do povo para compre-
ender o momento que o 

Congresso do Povo Brasileiro
Etapa Municipal também 
será no Metasita

Brasil passa e de posse 
dessa compreensão sair 
da passividade que se 
encontra e entenda que 
é preciso que a socie-
dade se mobilize e se 
organize, pois sem essas 
duas atitudes não há 
mudança nem conquista.
Agora, no dia 

02/06/2018 o Metasita 
sediará a etapa regional, 
preparando o Congresso 
Estadual a ser realizado 
em BH, nos dias 9 e 10 
de junho de 2018.
     Participe!
     Maiores informações 
ligue para o Metasita: 
3849-9106.

Assembleia hoje, dia 23,
quarta-feira, às 17ha no Metasita
O Metasita convoca 
todos os trabalhadores 
da empresa EPROM para 
assembleia onde irão 
analisar e deliberar sobre a 
proposta de pagamento das 

verbas rescisórias realizada 
pela empresa, durante 
as reuniões de mediação 
realizadas no Ministério 
Público do Trabalho, a 
pedido do Sindicato.

ASSEMBLEIA
será hoje, às 17h,  

no sindicato

Trabalhador compareça. Não deixe que o outro decida por você!

FORmAÇÃO POPULAR

Política de reajuste diário dos preços dos 
combustíveis implementado por Temer 

leva caminhoneiros à greve 

GREVE CAmINHONEIROS

Do início do governo 
Temer pra cá a gasolina 
acumula alta nas refinarias 
de petróleo de 55,28%. 
Já o reajuste do diesel 
foi de 56,55%. A inflação 
brasileira no mesmo 
período gira em torno de 
3%.
A petrobrás divulgou que 
no 1º trimestre de 2018 
teve um lucro de R$ 6,9 
bilhões e que irá distribuir 

aos acionistas a “bagatela” 
de R$652 milhões.
É contra essa política 
que valoriza o mercado 
em detrimento das 
necessidades do 
povo brasileiro que 
caminhoneiros do Brasil 
inteiro estão parando suas 
atividades.
Segundo Marlúcio Negro 
da Silva, presidente do 
Sinttrocel, os caminheiros 

não aguentam mais pagar 
R$3,80 no litro do diesel 
e por isso estão parando 
suas atividades.

METASITA
O Metasita esteve presente 
na paralização dos 
caminhoneiros no Vale do 
Aço. Desde as 7h30 do 
dia 21/05 caminhoneiros 
fecharam a passagem de 
veículos de carga nos dois 

sentidos da BR 381 no 
bairro Horto/Ipatinga, e 
expandiram a paralização 
por quilômetros ao longo 
do dia.
De acordo com o Presidente 
do Sinttrocel, Marlúcio, a 
previsão da grave é por 72 
horas, no Brasil inteiro, 
mas caso o governo não 
dê atenção, irão continuar 
com o movimento, além de 
tomar outras atitudes.

Restaurante
Regional 1
“Oba! Chegou o momento 
de repormos nossas 
energias, nosso sagrado 
horário de refeição, hora 
de desligar do trabalho, 
encontrar com nossos 
amigos e hora de degustar 
nossa refeição, certo? 
Infelizmente no Regional 
1, este ritual é impossível. 
O estresse começa na fila 
de espera para acessar a 
roleta, depois de servir a 
refeição é hora de ficar 
procurando um lugar, 
depois de localizar, é 
hora de deslocar entre 
as apertadas fileiras de 
cadeiras com direito a 
chutes, tropeções nos pés 
das cadeiras, e o pior, 
passar com bandejas sobre 
a cabeça das pessoas 
(carga suspensa) qualquer 
descuido a bandeja pode 
cair em cima da cabeça 
de alguém. Enfim, o que 
era para ser o momento de 
descanso e de um momento 
sagrado que é o da 
refeição, temos a sensação 
de comermos rápido para 
abrir espaço para os 
outros colegas fazer a sua 
refeição.”


