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Geraldo Valgas, presidente do nosso Sindicato.

O PL.4330 constitui o 
maior perigo de flexi-
bilixação de direitos 
desde a constituição 
de 1988, pois preten-
de ampliar o fenôme-
no da terceirização 
para atividades fim. 
Este ato convocado 
pelo MPT pretende 
alertar sobre o pe-
rigo que representa 
esse projeto para os 
trabalhadores. 

a precarização 
  Sindicatos dizem            

Na última segunda-feira (20), 
representantes do movimen-
to sindical, centrais sindicais, 

deputados, advogados e trabalha-
dores organizaram um ato público 
no Ministério Público de Minas Ge-
rais  (MPT)para dizer Não ao proje-
to 4.330/2004 do deputado Sandro 
Mabel, que libera a terceirização 
para atividades-fim e acaba com a 
responsabilidade solidária, ou seja, 
abre caminho para a precarização 
sem limites.

O auditório do Ministério Público 
do Trabalho de Minas Gerais esta-
va lotado e todos os participantes 
concordaram em afirmar que esse 
projeto representa um grande retro-
cesso para a organização dos traba-
lhadores, pois na pratica legaliza a 

precarização nas relações de traba-
lho e joga na “lata do lixo” a Conso-
lidação das Leis do Trabalho (CLT).

O projeto já está em processo 
avançado de tramitação na Câmara 
dos Deputados, inclusive já recebeu 
parecer favorável do relator da co-
missão de Constituição e Justiça e 
Cidadania.  Isso significa que a qual-
quer momento pode ir à votação em 
plenário. 

O debate realizado no MPT de 
Minas deixou claro que alguma coi-
sa tem que ser feita urgentemente 
e com a participação de todos, pois 
caso contrário, teremos de engolir 
este projeto vergonhoso que ataca 
direitos e deverá massacrar ainda 
mais a saúde dos trabalhadores bra-
sileiros.

“Não podemos deixar este projeto chegar a vota-
ção em plenário, pois corre o risco de ser apro-
vado e ai já não restará muita coisa a fazer. O 
movimento sindical em peso está se mobilizando 
contra esse PL. Se for preciso vamos fazer uma 
greve geral e parar o país, pois falando sem ro-
deios, se esse projeto for aprovado, será o mes-
mo que ter a volta da escravidão no Brasil”.

Esse projeto escan-
cara a possibilidade 
da precarização, via 
terceirização, que atu-
almente ocorre com 
mais frequência no 
setor elétrico, meta-
lúrgico e outros. Na 
CEMIG hoje são 17 
mil trabalhadores ter-
ceirizados contra 8 mil 
do quadro direto. Vale 
lembrar que 90% dos 
acidentes com mortes 
acontecem em empre-
sas terceirizadas. 

Esse projeto foi cria-
do pelo deputado 
Sandro Mabel, por-
tanto só por esse fato 
já deve ser olhado 
com cuidado. O pro-
jeto agride a classe 
trabalhadora.  Ele 
foi criado com dis-
cussão apenas com 
o empresariado, não 
teve participação ou 
opinião dos repre-
sentantes dos traba-
lhadores. 

Sou totalmente 
contra esse projeto, 
pois ele coloca em 
jogo a vida, os di-
reitos e a represen-
tação sindical.  Sou 
a favor de atuali-
zar a legislação do 
trabalho, mas sou 
contra esse projeto 
porque rejeito vee-
mentemente a pre-
carização das con-
dições de trabalho.

Esse projeto signifi-
ca a volta descarada 
do empresariado ao 
poder e o fim do con-
curso público. Po-
demos mudar essa 
situação com esfor-
ço e disposição. A 
terceirização provo-
ca mortes. Se esse 
PL for aprovado va-
mos voltar a viver no 
Brasil uma situação 
análoga a da escra-
vidão. 

A precarização das 
condições de traba-
lho vem aumentando 
o número de aciden-
tes e mortes de tra-
balhadores no Brasil. 
As chances de acon-
tecer acidentes em 
empresas terceiriza-
das é 5,5% maior do 
que nas outras. A si-
tuação já é bastante 
grave, imagina então 
como será se esse 
projeto é aprovado.

Edgar Gomes, secretario 
de saúde do trabalhador 

do Sindieletro

Maria Margarida 
Martins Salomão, 
deputada federal

durval Ângelo, deputa-
do estadual

Marta de Freitas, Fórum 
Sindical e Popular de 
Saúde e Segurança

José Maria, presidente 
do Sindágua

Helder Amorim, procura-
dor chefe do Ministério 

Público do Trabalho



Edição 68                                             Página 02

Nossa entidade, cum-
prindo determinação 

da diretoria, coloca em foco 
o “sindicato cidadão”, que 
significa se envolver na luta 
e pôr em debate questões 
que interessam aos traba-
lhadores e a sociedade.  
Estamos participando ati-
vamente dos preparativos 
para o grande Plebiscito 
Popular que discutirá as ta-
rifas de ICMS na conta de 
luz e a redução da tarifa.

A iniciativa mostra que 
os metalúrgicos não estão 
apenas focados nas lutas 
e desafios das fábricas em 
seu dia-a-dia. A categoria 
também se preocupa com 
as altas tarifas de energia 
e com o ICMS absurdo que 
é de 30% (o mais alto do 
país), mas chega a 42% do 

valor da fatura. Isso porque 
o ICMS incide sobre o con-
sumo de energia e os de-
mais encargos que figuram 
na conta (PASEP, Confins e 
o próprio ICMS). Esse é um 
dos motivos de Minas Ge-
rais ter uma das contas de 
energia mais caras do país.

A diretoria do Sindicato 
convida toda a categoria 
a participar das atividades 
e ajudar na organização 
do Plebiscito, promoven-
do debates na família, nas 
fábricas, nas igrejas, nos 
bairros, escolas e outros 
espaços.

Converse com o diretor 
que acompanha a empresa 
que você trabalha, tire suas 
duvidas, fique sabendo das 
reuniões no Sindicato, parti-
cipe e se engaje nesta luta.

Estão querendo “ferrar” você trabalhador!

Ato realizado do Ministério Público do Trabalho contra o Projeto de Lei 4330/2004 

É companheirada, tem um 
Projeto de Lei 4330/2004 

que está circulando no Con-
gresso Nacional, apresen-
tado por um tal deputado 
Sandro Mabel, que é uma 
verdadeira “bomba” contra 
os trabalhadores. Se ele for 
aprovado, será como voltar 
na época da escravidão onde 
o trabalhador era explorado 
e não tinha direito a pratica-
mente nada.

E olha que esse projeto 
pode ser aprovado a qualquer 
momento, pois já passou por 
duas comissões e atualmen-
te está na comissão de Cons-
tituição e Justiça. Inclusive 
recebeu parecer favorável do 
relator, deputado Artur Maia. 

Esse parlamentar, junto 
com o seu colega Sandro Ma-
bel, parece que não são nada 
amigos dos trabalhadores, 
pois tiveram a “cara de pau” 
de apresentar e defender um 
projeto tão “sem vergonha” 
como esse.

Libera terceirização para atividades - fim
Atualmente a terceirização é proibida para a ati-
vidade primordial da empresa e o projeto de Lei 
4330/2004 acabará com isso. Por exemplo, uma 
empresa metalúrgica poderá funcionar  pratica-
mente sem nenhum trabalhador direto. A pre-
sença de tantas prestadoras de serviço numa 
mesma empresa destruirá a relação com os tra-
balhadores e com as entidades sindicais.

Acaba com responsabilidade solidária
A medida enterra definitivamente a possibilida-
de da responsabilidade solidária. Assim, caso 
aconteça um acidente numa empresa terceiri-
zada, por exemplo, a tomadora de serviços não 
precisará arcar com qualquer responsabilidade. 
O PL 4330/2004 amplia o quadro dramático da 
terceirização e acaba por incentivar essa forma 
de contratação.
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Atendimento jurídico no Sindicato
HORÁRIO DE CONTAGEM

HORÁRIO DA RUA DA BAHIA

Todas as centrais do país 
se uniram a fim de impedir 
que esse PL chegue a vota-
ção no Plenário da Câmara e 
corra o risco de ser aprovado. 
Para levar adiante essa luta 
contamos com o apoio do Mi-
nistério Público do Trabalho 

(MPT) e de alguns deputados 
verdadeiramente comprome-
tidos na luta pela defesa dos 
direitos dos trabalhadores.

Mas você trabalhador tam-
bém deve fazer a sua parte, 
pois é você o principal preju-
dicado em toda essa história. 

Veja abaixo os dois pontos 
do projeto que mais lesam 
a classe trabalhadora. São 
seus direitos, sua saúde, seu 
emprego e seu salário que 
estão em jogo. Portanto, jun-
te-se a nós e participe dessa 
luta.

Acesse o link http://www.change.org 
e assine o abaixo-assinado contra o projeto.

Faça parte dessa luta!

Porque o projeto 4.330/2004 prejudica você?

Plebiscito Popular sobre 
a tarifa de energia elétrica
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No fechamento desta edição 
estava acontecendo na sede do 
nosso Sindicato, o II Seminário 
de Saúde e Segurança do 
Trabalhador. Na próxima edição 
de O Metalúrgico, veja cobertura 
completa sobre o evento. 

CAMPANHA DE PLR 2013

Na quarta-feira, 29 de 
maio, o Sindicato irá 

organizar o segundo se-
minário de PLR deste ano 
de 2013. O primeiro semi-
nário foi um sucesso, mas 
após sua realização foram 
formadas novas comis-
sões em várias fábricas da 
nossa categoria, por isso a 
direção do Sindicato con-
siderou que seria neces-
sário a realização de outro 
seminário. 

Além disso, os membros 
da comissão de PLR de fá-

bricas da nossa categoria 
que por algum motivo não 
puderam participar do se-
minário anterior, tem ago-
ra uma nova oportunidade 
para se capacitar e, com 
isso aumentar a possibi-
lidade de conquistar um 
bom acordo para os traba-
lhadores de sua fábrica.

Quem não se inscreveu, 
ainda tem tempo de par-
ticipar. Para isso, basta 
entrar em contato com a 
secretaria geral da presi-
dência (fone 33690523) e 

solicitar informações sobre 
como fazer para se inscre-

ver no seminário. Não per-
ca tempo! Participe!

Na próxima quarta-feira acontece outro seminário de PLR no Sindicato

Primeiro Seminário de PLR realizado em abril 

Em assembleia realiza-
da na portaria da em-

presa na semana passada, 
os trabalhadores da Ever-
ligth aprovaram a propos-
ta de PLR no valor de R$ 
1.300,00, a ser paga em 
duas parcelas.

A primeira parcela de R$ 
700,00 foi paga na última 

sexta-feira (24 de maio). 
O pagamento da segunda 
parcela será realizado em 
janeiro de 2014. 

Esta conquista foi possí-
vel porque os trabalhado-
res se uniram ao Sindicato 
na luta por essa reivindica-
ção. Valeu companheira-
da!

A eleição da comissão 
de PLR na Aethra Cen-

tauro será realizada no dia 
05 de junho de 2013. As 
inscrições dos candidatos 
interessados em formar 
parte da comissão acon-
tece nos dias 27 e 28 de 
maio, no horário de 06h às 
16h, no setor de Recursos 
Humanos da empresa. 

Serão eleitos 2 (dois) 
trabalhadores da produ-
ção, sendo um do setor 
Conjuntos Soldado e outro 
da Estamparia, além de 
um representante da área 
administrativa.

Vamos participar desta 
eleição e eleger compa-
nheiros que verdadeira-
mente se comprometam 
com os trabalhadores na 

luta pela conquista de uma 
PLR digna e igual para to-
dos. Em breve começa a 
negociação com as de-
mais unidades.

Em Curitiba, as nego-
ciações já encerraram e o 
valor acordado é superior 
a R$ 8.580,00 + abono de 
R$ 4.350,00. Estes valo-
res estão bem acima do 
que os trabalhadores das 
unidades daqui têm con-
quistado nos últimos anos. 
Só que lá em Curitiba, os 
trabalhadores são unidos 
e mobilizados. 

Precisamos seguir esse 
exemplo, pois só com 
luta e participação vamos 
avançar e conquistar a rei-
vindicação de uma PLR 
digna.

Acordo fechado com a Everligth Começou negociação de 
PLR com a Aethra Centauro

II Seminário 
sobre Saúde 
e Segurança 
no Sindicato



O grupo que vem assu-
mindo a empresa nos 

últimos meses está fazendo 
grandes investimentos em 
novas tecnologias. Conforme 
informações, eles também 
pretendem fazer a contrata-
ção de mais funcionários nos 
próximos meses. No entanto, 
quando é para empresa dis-
cutir questões de interesse 
dos trabalhadores, a coisa 
muda de figura e tudo fica 
muito mais complicado.

A PLR até agora não foi re-
solvida. A empresa não res-
pondeu a reivindicação dos 
trabalhadores de uma PLR no 
valor de R$ 2.500,00 e está 
tentando enfiar goela abaixo 
dos trabalhadores uma PLR 
rebaixada. O Sindicato já pe-

diu reunião no MTE, mas até 
agora nada foi agendado.

Como se não bastasse, a 
empresa não fornece lanches 
e nem almoço para o pessoal 
que trabalha no 2º turno aos 
sábados. Os trabalhadores 
pegam serviço às 12 horas 
e muitas vezes, até chegam 
sem almoçar. Mesmo diante 
dessa situação, a empresa 
não permite que eles façam 
lanches. Se um encarrega-
do surpreende algum traba-
lhador fazendo lanche, ele é 
advertido e muitas vezes até 
sofre ameaça de demissão. 

Companheirada, não po-
demos ficar esperando a 
reunião no Ministério do Tra-
balho acontecer para come-
çar nossa luta. Devemos nos 

unir ao sindicato e começar a 
mobilização, já! Os trabalha-
dores devem conversar entre 
si sobre essa situação, pois 
se a empresa mantiver essa 

postura teremos que avaliar 
a possibilidade de intensificar 
a luta e até mesmo parar a 
produção, caso seja neces-
sário.
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SINDICALIZE-SE  

3369.0519  
3224.1669

Ligue   

DESAPARECIDOS

Ligue 0800 2828 197
Toda informação é importante para a localização da pessoa desaparecida

ICG Garujo é só enrolação!

Um acidente ocorrido na noite de terça-feira, 
dia 21, no pátio da Vallourec & Sumitomo 

Tubos do Brasil (VSB), em Jeceaba, a 35 km de 
Lafaiete, matou o funcionário Mark Lennon Fer-
nandes Moura. Ele chegou a ser socorrido e en-
caminhado para o Hospital Fundação Ouro Bran-
co (FOB), mas não resistiu aos ferimentos. 

De acordo com informações extraoficiais, ele 
teria sido atingido por um tubo durante o traba-
lho de operação. Mark Lennon tinha 22 anos, era 
residente em Entre Rios de Minas e estaria tra-
balhando na VSB há pouco menos de um mês, 
segundo informaram alguns colegas da vítima.

Em virtude do feriado 
de Corpus Christi (que 

agora é ponto facultativo), 
não haverá expediente na 
sede e subsede do Sindica-
to nos dias 30 e 31 de maio 
(quinta e sexta-feira). 

Voltamos com atendi-
mento normal ao público no 
dia 03 de junho (segunda-
feira).

Acidente fatal na VSB, empresa 
do Grupo V&M em Jeceaba

Funcionamento do 
Sindicato no feriado 

de Corpus Christi

(Texto extraído dos sites www.jornalcorreiodacidade.com.br 
e www.fatoreal.com.br  de Conselheiro Lafaiete )

AMANdA ESTEFANY 
APoLoNio FERREiRA

Idade: 12 anos

Data de 
desaparecimento: 
10/03/2013

Local de 
desaparecimento:
Contagem/MG


