
Na assembleia realizada no Clu-
be nós explicamos aos traba-

lhadores, a necessidade de unir for-
ças para conquistar o atendimento 
das nossas reivindicações. Foi uma 
jornada muito positiva, pois sen-
timos que os trabalhadores estão 
com muita disposição de lutar para 
conquistar avanços importantes na 
nossa Convenção Coletiva de Tra-
balho. É isso aí companheirada, 
juntos somos muito mais fortes!

Sindicato dos Metalúrgicos de Belo Horizonte, e Região
www.sindimetal.org.br
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Geraldo Valgas, 
presidente do nosso Sindicato

Metalúrgicos afirmam: 
vamos lutar juntos!

Em assembleia reali-
zada no Clube dos 
Metalúrgicos no últi-

mo domingo (18), os meta-
lúrgicos de BH/Contagem, 
além de definir os encami-
nhamentos da campanha 
salarial 2013, reafirmaram 
o seu compromisso de lu-
tar junto com o Sindicato 
pela conquista de melho-
res salários e condições 
de trabalho.

Na assembleia, a direção 
do Sindicato falou sobre 
as reivindicações da pauta 
apresentada aos patrões 

e definiu os próximos pas-
sos a serem seguidos no 
processo de mobilização e 
negociação.

A expectativa é que esta 
seja uma campanha sa-
larial longa e difícil. Ainda 
não aconteceu a primeira 
reunião de negociação, 
mas é preciso que os tra-
balhadores intensifiquem a 
mobilização nas fábricas, 
pois é a luta do começo ao 
fim que nos levará à vitó-
ria.

Aumento de salário não 
se ganha, se conquista!

No dia 26 de agosto, será re-
alizada a primeira rodada 

de negociação com os patrões. 
A pauta de reivindicações dos 
trabalhadores metalúrgicos de 
Minas foi entregue no dia 31 de 
julho.

De lá para cá, o Sindicato vem 
realizando assembleias nas por-
tarias das fábricas para informar 

os trabalhadores sobre os enca-
minhamentos que serão adota-
dos durante a campanha sala-
rial. 

Mas agora é preciso intensi-
ficar a luta, pois a mobilização 
da companheirada reflete direta-
mente na mesa de negociação. 
Quanto mais luta, maior a con-
quista!

Dia 26 de agosto, acontece a 
primeira negociação com os patrões

A companheirada está com 
disposição de lutar para conquistar!

Nossas reivindicações
u13 % de reajuste (INPC + Aumento Real) 

uPiso único de R$ 1.698,00 

uAbono de 1 (um) salário nominal até para 
as empresas que negociam PLR

uAbono de férias 

uSaúde e segurança

uTicket alimentação de R$ 450,00

uLicença maternidade de 180 dias 

uVale cultura (descontos nos cinemas, 
teatros, shows e compra de livros, etc) 

uMulta de 20% para a empresa que atrasar o 
pagamento dos salários 

uAumentar para 20% a multa de 
descumprimento CCT

uMulta de 3 salários nominais pela não emissão 
de CAT, revertida para o FAT

uAdicional noturno de 40% (na CLT é de 25%)

uAdicional de insalubridade, independente do 
grau, de 40% sobre o salário nominal

uFim do desconto de 6% da remuneração sobre 
o vale transporte: fornecimento totalmente gra-
tuito

uCusteamento de despesas com remédios e 
transporte para os trabalhadores acidentados, 
além do custeamento total do plano de saúde

uFornecimento de alimentação na empresa por 
agricultura familiar que já representa 70% da 
produção de alimentos no Brasil e não usa agro-
tóxicos
uRedução da jornada de trabalho, sem redução 
de salários 
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O Projeto de Lei 4330, que precariza 
ainda mais a vida dos trabalhado-

res terceirizados, teve a votação adiada 
para o dia 3 de setembro - os patrões 
favoráveis ao texto queriam que fosse 
votado no dia 14 de agosto.  

O adiamento foi decidido no dia 13 de 
agosto. O projeto, de autoria de Sandro 
Mabel (PMDB-GO), está na Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania da 
Câmara dos Deputados e seria votado 
no dia 14 de agosto por pressão de em-
presários e parlamentares ligados ao 
empresariado - favoráveis à aprovação 
da matéria.

Segundo declarou o presidente da 
CUT Nacional, Vagner Freitas, à vice-
presidência da Câmara após a decisão 
da CCJC, o adiamento servirá como 
estratégia para melhorar o texto, tendo 
em vista que a sua aprovação não re-
presenta a vontade dos trabalhadores 
brasileiros. 

“Do ponto de vista da opinião pública, 
esse projeto é muito ruim para a imagem 
do Congresso Nacional. Nossa proposta 

é  melhorar o texto, dando garantias aos 
trabalhadores ou conseguir o seu arqui-
vamento e início de uma nova rodada 
de conversas”, disse Vagner Freitas.

A CUT quer fazer um debate mais 
apropriado, que não ofereça apenas 
segurança jurídica para o empresário. 
A regulamentação da terceirização não 
pode piorar a legislação que temos hoje. 

Com esse tempo (adiamento), a CUT 
espera que o texto não coloque amar-
ras nos trabalhadores, que tenha um 
melhor conceito de especialização, con-
tratos de trabalho, tempo de duração do 
contrato com regras claras, salários dig-
nos e decentes.

A direção do Sindicato dos Metalúrgi-
cos de BH/Contagem esteve em Brasí-
lia e participou das manifestações que 
conseguiram adiar a votação do projeto 
para o mês de setembro. Vamos conti-
nuar somando forças  com a CUT para 
que esse PL não seja aprovado ou se-
quer votado. 

Fonte: CUT Nacional

Atualmente, no panorama político do Brasil, 
existem duas legendas que representam 

dois setores totalmente opostos da população. 
O PSDB, que é a legenda do setor empresarial, 
dos patrões, da oligarquia que detém o poder 
econômico no país e o Partido dos Trabalhado-
res, o PT, que representa a classe trabalhadora.

São os dois maiores partidos do Brasil que 
governam nosso país nos últimos 19 anos. O 
PSDB, dos empresários, tem como aliado a 
grande imprensa porque os donos dos maiores 
jornais e emissoras de televisão são empresá-
rios como eles e estão entre os homens mais 
ricos do país. O PT não conta com nenhum 
grande meio de comunicação que possa fazer 
frente a essa poderosa rede de comunicação 
do capital.

Essa é uma grande arma do PSDB a seu 
favor, pois a televisão e o jornal deles entram 
todos os dias na sua casa, na sua sala e você 
é permanentemente “bombardeado” com infor-
mações e argumentos a favor do capital. 

Por isso, enquanto acusações e denúncias 
contra o PT são assuntos todo dia na sua casa, 
divulgados com “muito barulho” por esses 
meios, os escândalos ou corrupções cometidos 
pelo PSDB, além de serem abafados, ainda 
tem os acusados defendidos com veemência. 

Por exemplo, recentemente estourou um es-
cândalo no estado de São Paulo que denuncia 
a existência de uma máfia do transporte público 
com fraudes nas licitações de obras do Metrô 
e da Companhia Paulista de Trens Metropolita-
nos (CPT). Essas denúncias envolvem direta-
mente um ex-governador tucano.

Uma poderosa emissora de televisão, não só 
deu um espaço enorme no seu telejornal para 
defender esse ex-governador, como também 
chegou ao cúmulo de informar que ele tentou 
evitar que a fraude acontecesse. Você acredita 
em Papai Noel?

Outro exemplo é do ex-governador tucano 
Aécio Neves em Minas. Ele será julgado por 
desvio de R$ 4,3 bilhões da saúde de MG e foi 
acusado de receber R$ 110 mil para sua cam-
panha a deputado federal dentro do esquema 
conhecido como “mensalão do PSDB”. Além 
disso, em outro esquema de corrupção denun-
ciado como “lista de furnas”, ele teria recebido 
R$ 5,5 milhões para sua campanha de gover-
nador. Você sabia disso? Não? Pois é, isso por-
que a imprensa dos poderosos nada publica 
sobre seus representantes.

É,  nada foi publicado contra os tucanos, mas 
a procuradora da República Andréa Bayão Fer-
reira acusa o ex-diretor de planejamento de 
Furnas, Dimas Toledo, empresários e políticos 
de participarem da “lista de Furnas”, uma cai-
xinha de campanha clandestina que funcionou 
na estatal no governo de Fernando Henrique 
Cardoso (PSDB). A denúncia reúne um arsenal 
de documentos da Polícia Federal e da Receita 
que, além de atestar a veracidade, comprova 
a existência de um “mensalão” organizado por 
Dimas na estatal.

Por isso companheiro, procure se informar 
também através dos meios de comunicação al-
ternativos oferecidos pelos Sindicatos, Centrais 
Sindicais e outros movimentos sociais. Leia os 
argumentos expostos pelo outro lado, ou seja, 
pela imprensa dos trabalhadores, e tire suas 
próprias conclusões. Não deixe que te enga-
nem dentro da tua própria casa.

EDITORIAL
Imprensa do capital informa 

com dois pesos e duas medidas

Votação do PL 4330, da terceirização, 
é adiada para setembro



Também no Clube dos 
Metalúrgicos, durante a 

assembleia da campanha 
salarial, foi realizado o lan-
çamento da Cartilha sobre 
Comitê Sindical por Empre-
sa (CSE). O ato contou com 
a presença de diretores do 
Sindicato, convidados es-
peciais e trabalhadores.

O Sindicato pretende ins-
talar CSE em várias em-
presas da nossa categoria 
a partir deste ano. A carti-
lha é uma das ferramentas 
que irá nos ajudar a atingir 
esse objetivo, pois ela es-
clarece muitas dúvidas dos 
trabalhadores sobre esse 
assunto.

O primeiro Comitê Sindical já foi instalado na empresa Isomonte 
no dia 28 de julho. Agora, o Sindicato pretende estender essa con-
quista para outras empresas da nossa categoria.

A Clínica de Fisioterapia dos Metalúrgicos, que já está em funcio-
namento na sede do nosso Sindicato, foi inaugurada oficialmen-

te no último domingo. 
Ela é coordenada pelo fisioterapeuta Fernando Henrique Domin-

gos de Souza, que é especialista em fisioterapia ortopédica e trau-
matologia, com formação em RPG/SS (Reeducação Postural Glo-
bal), técnica francesa de correção da postura e patologias da coluna 
e membros. 

o aten-
dimento é 
feito de se-
gunda à sex-
ta-feira, de 
13h às 17h.  
Ligue para 
3369.0517 e 
agende seu 
atendimen-
to.
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Em plebiscito realizado na Toshiba 
nesta quinta-feira (15/08), 81,89% 

dos trabalhadores(as) aprovaram a pro-
posta de PLR igual para todos. A decisão 
será acatada pela empresa, já que em 
acordo com o Sindicato, ela garantiu que 
o resultado do plebiscito será respeitado.

O valor de PLR igual para todos foi 
uma contraproposta apresentada pela 
direção do Sindicato e comissão a em-
presa, atendendo reivindicação dos tra-
balhadores.

Segundo Daniel Goulart, diretor do 

Sindicato, é preciso valorizar a importân-
cia dessa conquista, porque senão pare-
ce fácil. 

“Temos que valorizar todos os avanços 
que tivemos até agora para podermos 
olhar para o futuro. Não foi fácil chegar-
mos até aqui e muitos sabem disso, pois 
foi preciso acreditar e ter coragem para 
enfrentar os interesses pessoais da dire-
ção da empresa. Para avançar precisa-
mos acreditar e não desanimar, por mais 
difícil pareça que sejam os desafios”, ex-
plicou Daniel.

“Domingão” marca comemoração pelos 79 anos do Sindicato
O último domingo, 18 de agosto, foi um dia com inúmeras atividades e grandes noticias para os metalúrgicos de BH/Contagem em 
comemoração aos 79 anos de fundação do Sindicato. Além da assembleia da campanha salarial, foi realizado no Clube dos Meta-
lúrgicos o lançamento da Cartilha do CSE e inauguração do novo site do Sindicato. Antes, na sede da nossa entidade, foi inaugura-

da a Clinica de Fisioterapia dos Metalúrgicos e os aposentados realizaram assembleia ordinária com seus associados. 
Veja abaixo tudo o que aconteceu no “domingão” dos metalúrgicos de BH/Contagem.

Aposentados realizaram 
assembleia ordinária

A primeira atividade do dia foi a assembleia ordinária dos 
aposentados realizada pela AMABELCON onde foram 

discutidos vários assuntos de interesse da categoria. Após 
a assembleia, eles participaram da inauguração da Clínica 
de Fisioterapia.

Inauguração da Clínica de 
Fisioterapia dos Metalúrgicos

Lançamento de novo Site 
do Sindicato

O Sindicato rea-
lizou também 

o lançamento ofi-
cial do novo site 
da nossa entidade, 
que foi totalmente 
reformulado para 
melhorar a comuni-
cação com a cate-
goria.

O Site é ágil,  
apresenta um visu-
al moderno, é mais 
interativo e comple-
to.  Ainda falta car-
regar o conteúdo 
de alguns links. Ele 
entrará no ar nas 
próximas semanas.  
Aguardem!

Acesse www.sin-
dimetal.org.br e 
confira.  

Sindicato lança a Cartilha 
de CSE

Trabalhadores da TOShIBA conquistam PLR igual para todosAgora, a chefia e os 
trabalhadores devem unir 

esforços para garantir uma PLR 
digna para todos!



Está chegando a 2ª festa 
de Confraternização dos 

trabalhadores da Ferrolene 
que acontece no dia 25 de 
agosto, de 11 ás 15 horas, no 
Clube dos Metalúrgicos. 

Para participar basta dar 
o nome na lista de presença 
que está circulando na fábri-
ca ou apresentar o crachá no 
dia da festa, na portaria do 
Clube. Podem participar da 
confraternização, o funcioná-
rio, sua esposa e seus filhos. 
O trabalhador solteiro pode 
levar a namorada.

Haverá diversão para os adultos e 

brincadeiras para a criançada. Partici-
pem, pois se a primeira festa foi boa, 
está será melhor ainda.
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        SINDICALIZE-SE  

A eleição de CIPA na V&M será realiza-
da nos dias 20, 21 e 22 de agosto, de 

8h às 17h, nos mesmos locais que acon-
teceram em anos anteriores. 

O Sindicato apoia o nome do compa-
nheiro Nilton (Fofo), que além de trabalha-
dor da empresa é diretor do Sindicato.

Companheiros, vamos votar em candi-
datos que realmente já mostraram com-
promisso com a questão da saúde e segu-
rança no interior da fábrica. 

Na V&M é muito grande o número de 
trabalhadores que foram afastados por 
acidentes ou doenças ocupacionais nos 
últimos anos. Por isso, saber eleger os 
candidatos é garantir uma CIPA atuante e 
combativa. 

Trabalhadores da Condor 
cruzam os braços

Quando, no inicio 
deste ano a ICG 

passou a pertencer ao 
Grupo Proma, seus 
diretores prometeram 
que iriam realizar re-
formas na fábrica, 
além de melhorias nas 
condições de trabalho 
e nos salários dos fun-
cionários. Inclusive 
informaram que até o 
final de 2013, haveria 
400 novas contrata-
ções.

Essas promessas da empresa 
geraram grandes expectativas nos 
trabalhadores. Só que se passaram 
mais de seis meses e em vez das 
coisas melhorarem, elas só piora-
ram, pois o que aumentou foi a co-
brança por produção. 

A empresa cresceu e os trabalha-
dores passaram a trabalhar muito 
mais, só que seus esforços não fo-
ram reconhecidos. As condições de 
trabalho e os salários continuaram 
os mesmos.

Essa situação revoltou a compa-
nheirada. No último dia 07 de agos-

to, os trabalhadores do 1º e 2º turno 
cansaram de tanta enrolação e pa-
raram a produção para exigir que a 
empresa cumprisse o que prometeu 
no inicio ano.

A greve de 8 horas dos trabalha-
dores fez a empresa recuar. No dia 8 
de agosto, ela se reuniu com o Sin-
dicato para negociar uma pauta de 
reivindicações apresentada pelos 
trabalhadores. 

Nessa reunião a empresa cedeu e 
atendeu as principais reivindicações 
dos trabalhadores, inclusive conce-
deu um reajuste de 10% nos salários 
e outros avanços. 

Greve dos trabalhadores da ICG 
conquista 10% de reajuste salarial

Na última segunda-feira (19), os trabalhadores da 
Condor resolveram dar uma resposta ao descaso 

da empresa e pararam a produção para exigir que ela 
negocie com o Sindicato a seguinte pauta de reivindi-
cações.
uAumento de salário
uTicket alimentação de R$ 150,00
uFim da cobrança da consulta no plano de saúde
uMelhoria da qualidade da refeição
uPlano de cargos e salários
uFim do excesso de horas extras
uImplantação do comitê sindical na empresa
uReadmissão do membro da comissão de PLR demi-
tido injustamente.
   A paralisação atingiu 100% dos trabalhadores da fá-
brica. No fechamento desta edição, os trabalhadores 
ainda continuavam em greve.

Confraternização dos trabalhadores da Ferrolene Eleição de CIPA na V&M


