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As mãos são ferramentas insubstituíveis

II Seminário de Saúde e 
Segurança do Trabalhador

24/05 - 8h às 17h  

Palestra e debates 
sobre Segurança no 
Trabalho e Doenças 

ocupacionais

25/05 - 8h às 12h 

 A CIPA como 
ferramenta de prevenção

Encerramento   

Com o slogan As mãos 
são ferramentas in-
substituíveis, o Sindica-

to realizará nos dias 24 e 25 de 
maio, o II Seminário de Saúde 
e Segurança do Trabalhador. 

As empresas já estão sendo 
informadas sobre o evento e a 
secretaria de saúde do traba-
lhador está com expectativa de 
realizar um grande evento, pois 
a convenção coletiva dos me-
talúrgicos pactuou na cláusula 
59ª (quinquagésima nona), a li-
beração dos membros titulares 
da CIPA para participação no 

seminário.  
Há muito tempo é sentido 

na categoria metalúrgica a ne-
cessidade dos empregadores 
reunirem esforços destinando 
investimentos em proteções 
de máquinas para evitar os 
acidentes de modo geral, prin-
cipalmente ferimentos, esma-
gamentos e até amputações 
de dedos e mãos. 

Em todos os oito municípios 
abrangidos pela CCT metalúr-
gica, não são raros os aciden-
tes de trabalho. O Sindicato 
vem alertando os trabalhado-

res sobre as subnotificações 
de vários acidentes, pois nem 
sempre as empresas emitem a 
CAT (Comunicação de Aciden-
te do Trabalho), que é um do-
cumento obrigatório conforme 
previsto em lei no caso de ocor-
rência de qualquer acidente. 

Somente os trabalhadores 
organizados e conscientes dos 
riscos poderão agir de forma 
correta tanto na execução das 
tarefas como na exigência de 
ambientes mais seguros para 
exercitar suas funções dentro 
das fábricas.

Programação

A diretoria deste Sindicato está empenhada 
em resgatar a importância histórica que este 

Seminário sempre teve na nossa categoria. O 
número de acidentes que acontece atualmen-
te é assustador e essa situação só vai mudar 
quando houver conscientização dos trabalha-
dores e responsabilidade das empresas com a 
questão de saúde e segurança.

Grande parte dos acidentes nas fábricas me-

talúrgicas provocam mutilações e mortes de 
trabalhadores. Eles acontecem principalmente 
pela pressão por produção, máquinas em pés-
simo estado e atitudes irresponsáveis das em-
presas como, por exemplo, retirar o sensor das 
máquinas para aumentar a produção. Isso tem 
de acabar. Chega de acidentes e mortes. Hoje 
são nossos companheiros, mas se continuar as-
sim, poderemos ser as próximas vítimas.

Só com conscientização vamos mudar esta situação
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2º Seminário de PLR será 
no dia 29 de maio

No dia 29 de 
maio, o Sindi-

cato irá realizar o 2º 
Seminário de PLR 
deste ano de 2013. 
Depois do Seminá-
rio realizado no mês 
de abril, já foram 
formadas novas co-
missões em várias 
fábricas da nossa categoria, 
por isso o Sindicato entende 
que é necessário a realiza-
ção de outro seminário. 

Além disso, os membros 
da comissão de PLR de fá-
bricas que não participaram 
do Seminário anterior, têm 
agora uma nova oportuni-
dade para se capacitar, pois 

ele fornece informações im-
portantes que ajudam os tra-
balhadores a conquistar um 
bom acordo.

Os interessados em parti-
cipar podem entrar em conta-
to com nossa entidade (fone 
33690506 ou 33690523) ou 
pelo e-mail: presidente.me-
talvalgas@hotamail.com e 
solicitar mais informações. 

Em assembleias realizadas na 
semana passada, no pátio da 

empresa, os trabalhadores do 1º, 
2º e 3º turno aprovaram a PLR no 
valor de R$ 2.620,00. A 1ª parce-
la de R$ 1.610,00 será paga esta 
semana, até o dia 20 de maio. A 2ª 
parcela, os trabalhadores da Mag-
neti Marelli deverão receber no dia 
30 de novembro de 2013.

Todos os trabalhadores 
receberão o valor integral 

da 1ª parcela 
Todos os funcionários ad-

mitidos até o dia 13 do maio, 
receberão a 1ª parcela inte-
gralmente. As metas serão 
aplicadas no período de 1º 
de maio a 31 de outubro de 
2013.

Avaliação mensal 
das metas

Todas as metas serão 
avaliadas mensalmente com 
acompanhamento do Sindi-
cato. 

desconto negocial
Ficou aprovado nas as-

sembleias que os trabalha-
dores contribuirão com o 
valor de R$ 10,00 na 1ª par-
cela e mais 10,00 na 2ª par-
cela para fortalecimento do 

Sindicato.
Nossa luta não para por ai com-

panheirada. Vamos continuar fir-
mes e vigilantes para verificar 
se a empresa está cumprindo os 
acordos firmados com o Sindica-
to. Ela se comprometeu em resol-
ver a questão da falta de respeito 
da chefia e garantiu que iria levar 
adiante as promoções e equipara-
ção salarial, entre outras reivindi-
cações dos trabalhadores. Vamos 
ficar de olho!

Em assembleia reali-
zada na portaria da 

Orteng, no último dia 15 
de maio, os trabalhado-
res aprovaram a proposta 
de PLR negociada entre o 
Sindicato, comissão e em-
presa. O valor a ser pago 
será a partir de R$1553,03, 
de acordo com o número 
de painés produzidos pelos 
trabalhadores.  

Confraternização dos 
trabalhadores

No dia  06 de julho, de 

11h às 16h, no clube dos 
metalúrgicos, acontecerá 
a 7ª Confraternização dos 
trabalhadores da Orteng. 
Todos funcionários e fami-
liares estão convidados. 
Para participar basta apre-
sentar a carterinha do Sin-
dicato ou o crachá da em-
presa na portaria do clube. 

Bom companheirada, 
o acordo de PLR 2013 já 
está fechado e a nossa fes-
ta de confraternização vem 
aí, mas vamos seguir fir-
mes na luta, pois ainda te-

mos muitas 
reivindica-
ções, como 
o plano de 
cargos e sa-
lários entre 
outras, para 
serem aten-
didas pela 
empresa.

O Sindicato se reuniu com a 
direção da empresa no ini-

cio de maio e apresentou a pro-
posta de PLR aprovada pelos 
trabalhadores em assembleia 
no valor de R$ 2.500,00. Po-
rém, no último dia 10 de maio, 
a empresa mandou um tal Re-
nato Careca conversar com os 
trabalhadores. Este sujeito, com 
a maior falta de respeito, tentou 
obrigar alguns trabalhadores a 
aceitarem a proposta rebaixada 
de PLR imposta pela empresa. 

A empresa sabe que esse 
acordo não tem validade sem a 
participação do Sindicato, pois a 
lei 10.101 garante a participação 

do Sindicato em todo o proces-
so de negociação da PLR. Além 
disso, cabe a entidade fazer a 
consulta com os trabalhadores 
sobre se eles aceitam a proposta 
de PLR ou não. Esse papel não 
cabe aos chefetes da empresa. 

Esta atitude arbitrária revoltou 
os trabalhadores pela falta de 
respeito e arrogância da empre-
sa. Por um lado ela fala que au-
mentará seu quadro de funcio-
nários, mas por outro faz esse 
“jogo sujo”. 

O Sindicato pediu reunião no 
Ministério do Trabalho em ca-
ráter de urgência para resolver 
essa questão.Atenção companheira-

da da Belo Aço, vamos 
nos manter unidos porque, 
em assembleia realizada 
na última quinta-feira (16), 
na portaria da empresa, os 
trabalhadores recusaram 
por unanimidade a proposta 
apresentada pela empresa e 
reafirmaram a reivindicação 
de uma PLR no valor de R$ 
1.500,00. 

Agora, o único caminho 
que temos para conquistar 
nossa reivindicação de uma 
PLR decente é unir forças 
com o Sindicato e partir para 
a luta com a participação de 

todos. A empresa tem sim 
condições de atender nos-
sa reivindicação, pois nos 
últimos três anos cresceu 
acima da média, em compa-
ração com outras empresas 
de mesma atividade.

É preciso ter em men-
te que só vamos conseguir 
conquistar o que queremos 
se houver pressão e luta dos 
trabalhadores. 

O Sindicato está aguar-
dando o agendamento de 
uma nova reunião de nego-
ciação da PLR 2013 com a 
direção da empresa. Vamos 
ficar atentos!

Durante assembleia reali-
zada na última terça-feira 

(14), os trabalhadores da Irmãos 
Ayres indicaram os nomes dos 
trabalhadores que irão partici-
par da eleição da comissão de 
PLR 2013. Os candidatos são 
Frederico Ohara, Flávio Fer-
reira, Gil Cezar, Célio Augusto, 
Giuvander Gomes, Alexandre 
Luldovino e Diego Leandro.

A eleição acontecerá na 

portaria da empresa no próxi-
mo dia 24 de maio, de 11h às 
12h40 (horário de almoço). Ela 
será realizada através do voto 
secreto e com lista de presen-
ça. 

O Sindicato encaminhou vá-
rios pedidos de negociação 
com a empresa, mas não re-
cebeu nenhuma resposta. Por 
isso resolveu realizar a eleição 
mesmo assim.

Trabalhadores da Magneti Marelli 
aprovam PLR de R$ 2.620

Assembleia na portaria da Orteng

Assembleia PLR na MagnetI Suspensão

Assembleia PLR na Magneti  Iluminação

Orteng também fecha acordo de PLR

Prática antissindical e 
assédio moral na ICG Garujo

Trabalhadores da Belo Aço 
recusam proposta da empresa

Eleição da comissão de PLR na Irmãos Ayres

CAMPANHA DE PLR 2013
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A Câmara dos Deputados discute 
um substitutivo ao Projeto de Lei 

4330/2004, de autoria do deputado 
federal Sandro Mabel (PMDB-GO) 
que representa um imenso retroces-
so à organização dos trabalhadores.

O PL já recebeu aval do deputa-
do Artur Maia (PMDB), relator da 
Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania (CCJC), e caso seja 
aprovado, ataca os direitos traba-
lhistas. 

PL da terceirização rasga a CLT e 
acaba com os direitos trabalhistas

Acaba com responsabi-
lidade solidária

A medida enterra definitiva-
mente a possibilidade da res-
ponsabilidade solidária. Assim, 
caso uma empresa terceiriza-
da não cumpra com suas obri-
gações ou descumpra normas 
de saúde e segurança, a toma-
dora de serviços não precisará 
arcar com qualquer responsa-
bilidade. 

O PL 4.330/2004 amplia o 
quadro dramático da terceiri-
zação e acaba por incentivar 
essa forma de contratação.

O governo se comprometeu a 
paralisar a tramitação do Pro-

jeto de Regulamentação da Tercei-
rização (PL 4330) e discutir com o 
movimento sindical propostas al-
ternativas que garantam os direitos 
dos/as trabalhadores/as.

A promessa foi feita na terça-fei-
ra (14), pelo ministro Gilberto Car-
valho, durante reunião da Mesa 
Permanente de Negociação que 
vai discutir a pauta dos trabalha-
dores entregue no dia 6 de março 
à presidenta Dilma Rousseff, após 
a Marcha da Classe Trabalhadora 
que reuniu mais de 50 mil pessoas 
em Brasília.

A terceirização foi o principal 
item debatido nesta reunião que 
definiu o calendário inicial de ne-

gociação entre centrais sindicais e 
governo. Isto porque, o PL 4330, 
de autoria do deputado Sandro 
Mabel (PMDB-GO), relatado pelo 
deputado Artur Maia (PMDB-BA), 
está tramitando rapidamente no 
Congresso Nacional. 

A primeira reunião entre repre-
sentantes das centrais sindicais 
e do governo, que deve iniciar a 
elaboração de propostas de regu-
lamentação da terceirização, será 
realizada no próximo dia 11 de ju-
nho, às 10h00, na sede do Minis-
tério do Trabalho e Emprego, em 
Brasília. Nesta reunião, tanto o go-
verno quanto o movimento sindi-
cal deverão apresentar propostas 
alternativas ao PL 4330.

Escrito por: CUT Nacional

Como esse projeto vai “ferrar” você trabalhador?
Libera terceirização para 

atividades - fim

Atualmente a terceirização é 
proibida para a atividade primor-
dial da empresa e o projeto de Lei 
4330/2004 acabará com isso. Uma 
fábrica de camisas, por exemplo, 
poderá funcionar  sem qualquer tra-
balhador, com um terceirizado para 
pregar o botão, o outro para costu-
rar a manga, mais um para fazer o 
acabamento e assim por diante. A 
presença de tantas prestadoras de 
serviço numa mesma empresa des-
truirá a relação com os trabalhado-
res e com as entidades sindicais.

O Sindicato não está alheio a 
esse problema, pelo con-

trário, por entender que esse 
projeto do deputado Sandro Ma-
bel representa um grave ataque 
a CLT definiu que esse assunto 
é prioridade. Diante disso vem 
participando de todas as ativida-
des de repúdio e manifestações 
contra o projeto que estão sendo 
realizadas em Minas e no Brasil.

Na semana passada, os dire-
tores do Sindicato, Adair, Adil-
son, Daniel e Luis Rodriguez 
estiveram em Brasília para par-
ticipar na atividade dentro da 

Comissão de Constituição e 
Justiça do Congresso Nacional, 
organizada pelas centrais contra 
a PL 4330. Mas ela acabou não 
sendo necessária em função do 
acordo entre governo e centrais 
que retirou o projeto da pauta de 
votação.

A direção do nosso Sindicato 
também vai participar em peso 
da manifestação contra o pro-
jeto, organizada pelo Ministé-
rio Público de Minas Gerais na 
próxima segunda feira (20), em 
frente a sede da Procuradoria 
Regional do Trabalho. 

O Sindicato participa dessa luta

Centrais pressionam e governo decide 
parar tramitação do PL 4330

Veja como você pode participar dessa luta:

Preocupado com o conteúdo deste 
PL, o MPT/MG realizará ATO PÚBLI-

CO CONTRA A TERCEIRIZAÇÃO SEM 
LIMITE (PL 4.330/2004 no dia 20 de 
maio, segunda-feira, às 10h, 
na sede da PRT 3ª Região – 
rua Bernardo Guimarães, n. 1615, bairro 
Funcionários (entre ruas da Bahia e Es-
pírito Santo). 

Vamos dizer não a esse projeto vergo-
nhoso, traiçoeiro e perigoso para os tra-
balhadores.

uO Ministério Público de Minas criou um link para que os 
trabalhadores assinem um abaixo assinado contra a PL 
4.330/2004. Acesse o link abaixo e participe: http://www.
change.org/pt-BR/peti%C3%A7%C3%B5es/deputados-
n%C3%A3o-%C3%A0-terceiriza%C3%A7%C3%A3o-
sem-limite-pl-4-330-2004.

uA CUT nacional também criou um site que já está em fun-
cionamento http://www.combateaprecarizacao.org.br/. Nele 
estão concentrada todas as informações e materiais sobre 
o tema e a campanha. 

MP de Minas realizará 
manifestação contra 

a PL 4.330/2004

Venha, participe!

Luis, Adair, Daniel e Adilson diretore do Sindicato, com a Secrtetária de Relações 
do Trabalho da CUt Nacional, Maria das Graças Costa
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Ligue   

Ceará, Geraldo Valgas, Geraldo, Ricardo, Alan e Pedrinho

Pedidos de exames encaminhados pelo Sindicato e AMABELCON 
serão aceitos novamente nos Postos de Saúde de Contagem

Na segunda-feira 
(13), diretores do 

Sindicato e da Associa-
ção dos Metalúrgicos 
Aposentrados (AMA-
BELCON), se reuniram 
com representantes da 
secretaria de saúde 
da prefeitura de Con-
tagem. Ficou acertado 
que os encaminha-
mentos de pedidos de 
exames da nossa en-
tidade voltarão a ser 
aceitos nos postos de 
saúde da cidade a par-
tir do dia 27 de maio de 
2013. 

Participaram da reu-
nião representando os 
metalúrgicos, os dire-
tores Geraldo Valgas 
e José Almir (Ceará), 
presidente e vice-presi-
dente da nossa entida-

de, respectivamente, 
além de Pedrinho e Ge-
raldo da AMABELCON. 
Pela Prefeitura de Con-
tagem estiveram pre-
sentes o Secretário de 
Saúde, Ricardo Faria, 
e o Coordenador Geral 
de Vigilância Sanitária 
do Município, Alan Vas-
concelos.

Vale destacar que 
durante a administra-
ção do Prefeito Ade-
mir Lucas e da Pre-
feita Marília Campos, 
nossa Instituição tinha 
uma parceria com a 
Prefeitura de Conta-
gem, para atendimen-
to dos pedidos de exa-
mes encaminhados 
para os postos de saú-
de de Contagem pelo 
SUS, sem a necessi-

dade de marcação de 
nova consulta no pos-
to de saúde, aceitando 
assim o pedido do Sin-
dicato.

Com a saída da pre-
feita Marília Campos 
e entrada do atual 
Prefeito Carlos Mag-
no de Moura Soares, 
esses encaminhamen-
tos foram suspensos, 
ou seja, os postos de 
saúde da Prefeitura 
de Contagem não es-
tavam mais aceitando 
os pedidos de exames 
encaminhados pelos 
médicos do sindicato 
dos metalúrgicos de 
BH/Contagem e região 
e da Associação dos 
Metalúrgicos aposen-
tados de BH e Conta-
gem.

No entanto, esse problema foi finalmente resolvido na 
reunião. Segundo ficou acertado com a Prefeitura 

de Contagem, serão encaminhados mensalmente pelo 
Sindicato a seguinte quantidade de pedidos:
u Patologia clinica- 163 pedidos (mas podem chegar até 
a quantidade de cinco exames por pedido)
u Raio X- 50 exames
u Mamografia Bilateral de Rastreamento, enquanto for 
extrateto- 50 exames

O que foi acertado?

Asssembleia elegeu delegados para 
Congresso da FEM/CUT e Plenária da CNM

Na quinta-feira (16), às 18h, 
foi realizada na sede do 

nosso Sindicato, assembleia 
para eleger os delegados que 
irão nos representar no IV Con-
gresso da FEM/CUT-MG e Ple-
nária Estatutária da CNM/CUT. 

Foi uma assembleia com 
unidade. Não teve disputa, 
com chapa única, concensu-
ada pelo conjunto da diretoria 
do Sindicato. Foram eleitos 49 
delegados para o Congresso 

da FEM/CUT e três delegados 
para a Plenária da CNM.  

Vale destacar que o IV Con-
gresso da Federação Esta-
dual dos Metalúrgicos (FEM/
CUT-MG) será realizada nos 
dias 7, 8 e 9 de junho de 
2013, no Hotel Tauá em Ca-
eté (MG). A Plenária Estatu-
tária da CNM/CUT acontece 
nos dias 19 e 20 de junho 
em São Bernando do Campo 
(SP).

Um estudo da Faculda-
de de Saúde Pública da 

Universidade de São Paulo 
(USP) mostrou de que forma 
os transtornos mentais podem 
estar ligados a pressões im-
postas no ambiente de traba-
lho. Esta é a terceira razão de 
afastamento de trabalhadores 
pelo Instituto Nacional do Se-
guro Social (INSS).

O coordenador da pesqui-
sa, o médico do trabalho João 
Silvestre da Silva-Júnior, tra-
balha como perito da Previ-
dência Social há seis anos 
e, tendo observado a grande 
ocorrência de afastamentos 
por causas ligadas ao com-
portamento, decidiu investigar 
o que tem provocado distúr-
bios psicológicos.

O cientista notou que a vio-
lência no trabalho ocorre pela 
humilhação, perseguição, 
além de agressões físicas e 
verbais e listou quatro razões 
principais que prejudicam a 

saúde mental no ambiente 
corporativo.

A primeira delas é a alta de-
manda de trabalho. “As pes-
soas têm baixo controle sob o 
seu ritmo de trabalho; elas são 
solicitadas a várias e comple-
xas tarefas”, disse o pesqui-
sador. O outro aspecto são os 
relacionamentos interpesso-
ais ruins, tanto verticais (com 
os chefes), quanto horizontais 
(entre os próprios colegas).

A terceira razão é o dese-
quilíbrio entre esforço e re-
compensa. “Você se dedica 
ao trabalho, mas não tem uma 
recompensa adequada à dedi-
cação. A gente não fala só de 
dinheiro. Às vezes, um reco-
nhecimento, um elogio ao que 
você está desempenhando”, 
explica Silvestre. O último as-
pecto citado pelo pesquisador 
é a dedicação excessiva ao 
trabalho, que também pode 
afetar a saúde mental.

Na tabela da matéria titulada “imposto determinado pelo go-
verno de Minas na conta de energia elétrica é o mais alto 

do país”, publicada na página 3 da edição anterior de O Meta-
lúrgico, o percentual cobrado de ICMS no MS para o consumo 
de até 100 KW de energia elétrica é de 17% e não 0,7%, como 
havia sido publicado no nosso boletim.

Pesquisa aponta causas de 
transtornos mentais provocados 

pelo ambiente de trabalho

Fonte: Agência 

ERRAMOS


