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Federação Estadual dos 
Metalúrgicos de MG

TRABALHADOR NÃO GANHA, CONQUISTA!

DIREITOS

EPROM
Assembleia nesta quarta-feira

dia 30/05 às 17h
Convocamos os 

companheiros que 
trabalham e que 

trabalharam na EPROM 
para nova assembleia nesta 
quarta-feira, às 17h, na 
sede do Metasita para que 
possam analisar e deliberar  
sobre o resultado da nova 
reunião de mediação ocorrida 
no Ministério Público do 
Trabalho na última sexta-
feira, dia 25/05/2018.

Infelizmente a presença 
na assembleia da última 

sexta-feira foi mínima, 
não sendo possível tomar 
nenhuma decisão sobre o que 
foi discutido na reunião de 
mediação. Os companheiros 
que tiveram presentes fizeram 
alguns questionamentos, e 
buscaremos junto aos donos 
da EPROM para apresentarmos 
na assembleia.

Se o problema de 
abastecimento persistir 
e dificultar a presença, a 
assembleia será adiada.

Metasita insiste em reunião para discutir sobre o 
retorno dos afastados e o Projeto Evoluir

PROJETO EVOLUIR E AFASTADOS

A direção do METASITA 
solicitou a  Aperam o 
agendamento de duas 
reuniões: uma para tratarmos 
do retorno ao trabalho 
de vários companheiros 
que estão recebendo alta 
do INSS, outra pedindo 
esclarecimentos sobre o 
Projeto Evoluir.

Para tratarmos do 

Projeto Evoluir está 
agendada uma reunião 
para o dia 04/06/2018. 
Porém, em relação aos 
companheiros afastados, a 
empresa apenas enviou-nos 
uma correspondência alegando 
que existe todo um processo 
após os exames e treinamentos 
necessários, e encaminha o 
trabalhador, que tenha perfil 

para vaga disponível dentro da 
empresa, sem disponibilizar 
uma data para a reunião.

E o trabalhador, que por um 
motivo de sequela ou qualquer 
outro, não se encaixar dentro 
de um perfil? Quantas vagas 
existem dentro da fábrica? Será 
que elas são suficientes para 
receber todos os companheiros 
que estão retornando? 

Já que essas dúvidas 
não foram esclarecidas na 
correspondência da empresa, 
mantemos a solicitação de 
uma reunião, pois o que está 
em jogo é garantirmos a 
esses companheiros afastados 
tranquilidade e serenidade.

Portanto, estamos 
aguardando o agendamento 
de uma reunião.
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INCLUSÃO DE DEPENDENTES

EXPEDIENTE

COM A PALAVRA 
O TRABALHADOR

ENGEMAX

GREVE CAMINHONEIROS
Para entender a greve dos 
caminhoneiros: recebemos 
os salários em real, mas 
compramos combustível e gás 
de cozinha em dólar
Quando a Dilma foi 
arrancada do governo e 
Michel Temer colocado 
em seu lugar, também 
foi trocada a política de 
Estado. 
A Petrobrás 
é uma 
empresa 
estatal, 
porém, 
parte de 
suas ações 
pertencem 
à iniciativa 
privada. 
Toda 
empresa 
estatal 
tem em seu bojo uma 
responsabilidade social 
e não meramente uma 
geração de lucro. 
Temer colocou como 
presidente da Petrobrás 
Pedro Parente, neoliberal 
de primeira ordem, 
que passou a gerir a 
Empresa com o foco de 
atender ao mercado, os 
acionistas privados da 
Petrobrás, acabando com 
a responsabilidade social 
da Empresa. Em miúdos, 

segundo Pedro Parente o 
papel da Petrobrás hoje 
é gerar dividendos para 
os acionistas, e neste 
quesito, a empresa vai 
muito bem. 

Só no 1º trimestre/2018 
o lucro da Petrobrás 
foi de 6,9 bilhões com 
distribuição de 652 
milhões a título de 
dividendos dos acionistas. 
O lucro da Empresa é 
garantido via dolarização 
do preço dos combustíveis 
e gás de cozinha e a 
sociedade é que tá 
pagando as contas da 
distribuição de dividendos 
aos acionistas. 

APOIAMOS A LUTA, MAS 
SOMOS RADICALMENTE 
CONTRA A INTERVENÇÃO 
MILITAR
O Metasita é uma 

instituição classista e 
apoia a luta de todos 
os trabalhadores. 
Porém, alguns 
oportunistas estão 
aproveitando a luta 
e a necessidade dos 
caminhoneiros para 
também reivindicarem  
a intervenção militar.
Essa estratégia foi 
utilizada no Chile para 
derrubar o governo 
socialista de Salvador 

Allende e implementar 
a ditadura do General 
Pinochet.
É muita ignorância 
histórica ou um ato de 
má fé tal reivindicação. 
Se vivêssemos sob 
intervenção militar, os 
caminhoneiros jamais 
poderiam estar fazendo a 
luta que estão fazendo. 
Não existe liberdade de 
pensamento quando as 
decisões saem dos canos 
das metralhadoras.

Cadê o nosso 
reajuste?

“Vocês acreditam que 
até hoje quem trabalha 
na ENGEMAX permanece 
com o salário congelado? 
Até o momento nem 
o sindicato e nem a 
empresa nos prestou 
qualquer esclarecimento 
sobre campanha salarial 
e reajuste salarial.
Como vocês disseram 
no último boletim: a 
gasolina sobe 57%, arroz 
com feijão nem se fala, 
tudo sobe, mas os nossos 
salários continuam o 
mesmo”.

MINISTÉRIO PÚBLICO 
DO TRABALHO
Infelizmente a lei nos 
impede de representar 
juridicamente os 
companheiros da 
ENGEMAX, porém 
vamos encaminhar ao 
Ministério Público do 
Trabalho a reclamação 
dos companheiros. Os 
próprios trabalhadores 
podem e devem reforçar 
essa denúncia. 
Basta ligar para o 
telefone 3846-0561 
NãO É NECESSáRIO SE 
IDENTIfICAR.

ProsaÚde metasita
Uma boa saúde começa aqui!
Você sabia que pode colocar como dependente seus pais? 

Informações: 3849-9123 ou 3849-9106


