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Na nossa categoria, especifica-
mente, está havendo uma alta 
rotatividade de trabalhadores 
nas empresas, por isso precisa-
mos mobilizar para que a Con-
venção 158 da OIT (que proíbe 
as dispensas imotivadas) seja 
ratificada. Outra prioridade do 
Sindicato é a luta pela criação 
dos Comitês Sindicais de Em-
presas (CSEs). Já não é possí-
vel realizar o trabalho sindical só 
nas portarias das fábricas. É pre-
ciso a presença do Sindicato no 
chão de fábrica, acompanhando 
o dia a dia do trabalhador.

Geraldo Valgas, 
presidente do nosso Sindicato

1º de Maio na Praça da Cemig

Sindicato reivindica criação dos 
Comitês Sindicais nas fábricas

Após cinco anos de 
ausência, o movi-
mento sindical da 

região metropolitana de 
Belo Horizonte voltou a 
participar da tradicional ati-
vidade que é realizada na 
Praça da Cemig em Con-
tagem pelo 1º de Maio, Dia 
dos Trabalhadores. 

O Sindicato dos Meta-
lúrgicos de BH/Contagem 
foi uma das entidades que 
intermediou junto a Igreja 
o retorno das manifesta-
ções organizadas pelos 

movimentos sociais antes 
da missa do 1º de Maio. 

O que se viu foi uma 
grande festa com a par-
ticipação de milhares de 
trabalhadores. O nosso 
Sindicato se uniu a outras 
entidades do movimento 
sindical para manifestar 
seu repúdio contra o ata-
que dos patrões aos direi-
tos dos trabalhadores.

A atividade do 1º de Maio 
na Praça da Cemig nasceu 
há 36 anos como protesto 
dos trabalhadores da re-

gião metropolitana de Belo 
Horizonte contra o arrocho 
salarial e a ditadura militar.

Embora a ditadura te-
nha acabado,  atualmente 
existem outras reivindica-
ções dos trabalhadores 
brasileiros, como o fim do 
fator previdenciário, redu-
ção da jornada de traba-
lho sem redução de salá-
rio, fim da terceirização, 
valorização do salário 
mínimo, entre outras, que 
precisam ser urgentemen-
te atendidas.



Clube
3398.5319
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Saúde do Trabalhador
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Fale com 
o Sindicato

Você sabia que?
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Nos dias 25 e 26 de maio será realizado na 
Sede do nosso Sindicato em Contagem o 

Seminário sobre saúde e segurança para os 
membros das Comissões Internas de Preven-
ção de Acidentes (CIPA) eleitos nas fábricas 
da nossa categoria.

O mesmo é organizado pela Secretaria de 
Saúde do nosso Sindicato em cumprimento 
a cláusula 59ª da nossa Convenção Coletiva. 
Vale lembrar que as empresas serão comu-
nicadas com antecipação e o seminário tem 
como objetivo treinar os membros da CIPAs 
na questão da saúde e segurança no local de 
trabalho. 

O assédio moral e sexual 
nas relações de traba-

lho ocorre frequentemente, 
tanto na iniciativa privada 
quanto nas instituições pú-
blicas. A prática desse cri-
me efetivamente fortalece a 
discriminação no trabalho, 
a manutenção da degrada-
ção das relações de traba-
lho e a exclusão social. 

O assédio moral e sexual 
no trabalho caracteriza-se 
pela exposição dos traba-
lhadores a situações humi-
lhantes e constrangedoras, 
repetitivas e prolongadas 

durante a jornada de traba-
lho e relativas ao exercício 
de suas funções. 

Tais praticas evidenciam-
se em relações hierárquicas 
autoritárias, em que pre-
dominam condutas negati-
vas, relações deshumanas 
e antiéticas de longa dura-
ção, de um ou mais che-
fes, dirigidas a um ou mais 
subordinados, entre cole-
gas e, excepcionalmente, 
na modalidade ascendente 
(subordinado x chefe), de-
sestabilizando a relação da 
vítima. 

Trata-se de uma doença perigosa carac-
terizada pelo aumento da pressão intra-

ocular com diminuição do campo visual e 
atrofia do nervo ótico. Geralmente começa 
após os 40 anos e é causa frequente de ce-
gueira. Pessoas acima dos 40 anos ou que 
tenham familiares com glaucoma devem con-
sultar o oftamologista a fim de ter a pressão 
dos olhos medida anualmente.

 Andréia Rosana, 
Técnica de Saúde Visual

Esta cláusula garante 60 dias de estabilidade 
para os trabalhadores que se tornarem pai, 

desde que eles apresentem certidão de nasci-
mento do filho.

Esta cláusula estabelece ainda que, se a em-
presa demitir o trabalhador que se tornou pai, terá 

de pagar os 60 dias restantes. A garantia dessa cláusula começa a partir da data 
de nascimento do seu filho.

“Já aconteceu muitas vezes, de na hora de fazer o acerto aqui no Sindicato, o 
trabalhador ou o representante da empresa desconhecerem esse direito. Além 
disso,  recebemos muitas ligações de trabalhadores pedindo informações sobre 
essa situação. Vale lembrar que esse direito, pelo menos que eu saiba, só tem 
na Convenção Coletiva dos metalúrgicos”, explicou Toninho, responsável pela 
Homologação no Sindicato.

u Salários das mulheres aumentam mais do 
que dos homens, mas elas ainda ganham me-
nos, segundo levantamento do IBGE.
u O governo enviará em breve ao Congres-
so Nacional projeto de lei que reconhece 
negociações diretas entre empresas e co-
missões de empregados instaladas for-
malmente no “chão de fábrica”.
u Em alusão ao Dia Mundial em Me-
mória das Vítimas de Acidentes de 
Trabalho, o governo federal lan-
çou na última sexta (27), o Plano Nacional de Segurança e 
Saúde no Trabalho com o objetivo de assegurar melhores 
condições de trabalho, diminuindo os riscos de doenças e 
acidentes.
u A OIT calcula que, em todo o mundo, haja 75 milhões de 
jovens sem emprego.

Secretaria 
de Mulheres 
informa

O que é assédio moral e sexual? 
Seminário 
sobre saúde 
e segurança

Departamento 
Médico informa

Você sabe 
o que é 

glaucoma?

FIQUE  P
OR 

DENTRO

Cláusula 26ª da CCT
 Garantia de emprego ao 

trabalhador que se torna pai
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A eleição da comissão de 
PLR na CNH foi reali-

zada no dia 27 de abril e 
agora começa a negocia-
ção com a direção da em-
presa. Provavelmente esta 
semana já deve acontecer 
a primeira reunião de ne-
gociação.

Na unidade da empresa 
em Sorocaba já foi fecha-
do acordo de PLR 2012 e 
os trabalhadores de lá re-
ceberam a primeira parce-
la no valor de R$ 3.000,00. 
A segunda parcela (de R$ 
3.920,00) será paga até o 
final de 2012.

Vejam bem companhei-

ros, aqui em Contagem até 
o momento já alcançamos 
PO (produção anual) de 
7.500 máquinas. Em So-
rocaba, os trabalhadores 
conquistaram uma PLR de 
R$ 6.920,00 com a produ-
ção de aproximadamente 
1.560 máquinas. 

Lá essa conquista foi 
possível porque os traba-
lhadores se mobilizaram 
e lutaram junto com o seu 
sindicato. Aqui devemos 
seguir o mesmo caminho, 
pois só com unidade e luta 
vamos conquistar a PLR 
que queremos. Com luta é 
possível conquistar!

uRenovação do acordo de turno ininterrupto de 
revezamento com redução de 10% do abono.
uAbono indenizatório de 50% do salário nomi-
nal para o pessoal que trabalha em quatro tur-
mas.
uNenhum pagamento para o pessoal de três 
turmas.
uSem garantia de emprego.

Na semana passada os 
trabalhadores da Delp 

fizeram uma paralisação 
de advertência em protes-
to pelo fato da empresa 
propor pagar a PLR só em 
janeiro de 2012 e ainda por 
cima com valor diferencia-
do. Para completar, um 
membro da comissão de 
PLR e integrante da CIPA, 
foi demitido injustamente.

Em reunião entre o Sin-
dicato e empresa no Mi-

nistério do  Trabalho, na 
ultima quinta-feira (03), 
as negociações não avan-
çaram e o impasse está 
instalado “a partir de ago-
ra é preciso fazer a mobi-
lização no chão de fábri-
ca para preparar a nossa 
greve e responder a altura 
essa provocação da em-
presa”, falou o diretor do 
nosso Sindicato, Carlos 
Juvêncio que acompanha 
a empresa.

Depois de termos realizado o lançamento da campa-
nha de PLR , o seminário e os mutirões nas porta-

rias das fábricas, chegou a hora dos trabalhadores mo-
bilizarem nas fábricas para exigir dos patrões uma PLR 
justa.

Trabalhadores de muitas empresas da nossa catego-
ria já conquistaram uma PLR decente porque lutaram 
junto com o Sindicato. É preciso seguir estes exemplos. 
A campanha de PLR está a todo vapor, portanto faça a 
luta na sua fábrica e exija do seu patrão uma parte do 
bolo, ou seja, uma parte do lucro da empresa que foi 
construído com o seu esforço e de seus companheiros.

A Dayco 
é uma 

e m p r e -
sa que se 
i n s t a l o u 
em Con-
tagem há 
três anos. 
Desde que 
c h e g o u 
tem negociado a PLR com o Sindicato. Este ano a em-
presa já fechou acordo e vai pagar aos trabalhadores 
uma PLR no valor de R$ 2.000,00.

A conquista foi possível porque a empresa mostrou 
maturidade e, principalmente, porque os trabalhadores 
apoiaram constantemente o Sindicato durante o pro-
cesso de negociação. Valeu companheirada!

Trabalhadores da Arcelor pararam a produção por duas horas
Os trabalhadores da Ar-

celor pararam a pro-
dução por duas horas na 
madrugada da terça-feira  
(01/05), em protesto contra 
a intransigência da empre-
sa, que em pleno Dia do 
Trabalhador, resolveu arbi-
trariamente fixar os turnos 
de trabalho na empresa.

A Arcelor tomou essa ati-
tude em represália contra 
o Sindicato, que cumprin-
do o seu papel, não acei-
tou a proposta da empresa 
(veja abaixo), para renovar 
o acordo de turno ininter-
rupto de revezamento sem 

que houvesse garantia de 
estabilidade no emprego 
para os trabalhadores.

Apesar de todo o es-
forço feito pelo Sindicato 
não foi possível resolver 
o impasse. Em reunião 
realizada no Ministério do 
Trabalho na última segun-
da-feira (30/04), apresen-
tamos uma proposta a Ar-
celor (veja abaixo)  para a 
renovação do acordo, váli-
da por doze meses, mas a 
empresa rejeitou.

Mesmo com o Sindica-
to deixando em aberto a 
possibilidade de continuar 

negociando, a empresa 
não aceitou, porque o que 
ela quer na verdade é im-
por sua política autoritária, 
cujo único objetivo é o de 
continuar demitindo para 
reduzir ainda mais custos 
em cima dos salários de 
seus trabalhadores.

O clima de revolta e in-
satisfação cresce entre os 
trabalhadores dentro da 
fábrica e uma paralisação 
por tempo indeterminado 
pode acontecer a qualquer 
momento.  Será que a em-
presa está querendo pagar 
pra ver?

Trabalhadores da Dayco 
conquistam PLR de R$ 2.000,00

Trabalhadores da Delp 
em Estado de GreveCampanha de PLR 2012 

a todo vapor

Comissão, Sindicato e empresa em negociação da PLR

Trabalhadores da CNH 
elegeram comissão de PLR

uRenovação do acordo que é pra-
ticado atualmente de turno ininter-
rupto de revezamento.
uEstabilidade de emprego para 
todos os trabalhadores durante a 
vigência do acordo, que seria pelo 
prazo de 12 meses.

Proposta da Arcelor Proposta do Sindicato
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Ajude a encontrá-los! Ligue 0800 2828197
Divisão de Referência da  Pessoa Desaparecida Polícia Civil de Minas Gerais

DESAPARECiDOS

Data de desaparecimento: 
11/02/2012 - Idade: 19 ANOS
Local de desaparecimento:

BRUMADINHO/MG

Data de desaparecimento: 
10/02/2012 - Idade: 15 anos
Local de desaparecimento:           

Bairro: NOVA CINTRA                                      
Belo Horizonte /MG

     Data de desaparecimento: 
20/12/2011 - Idade: 29 anos
  Local de desaparecimento: 

BOM DESPACHO /MG

PAULo HENRiQUE 
dA SiLVA REiS

THAÍS GABRiELi dA 
SiLVA  PEREiRA

MiCHEL HENRiQUE 
PiNTo doS SANToS

SiNDiCALiZE-SE
Ligue  3369-0519

ou acesse    www.sindimetal.org.br

Trabalhadores da Rawer/indumec 
aprovam pauta de reivindicações

Em assembleia na portaria da Rawer/Indumec 
realizada na úitima sexta-feira (04/05), os tra-

balhadores aprovaram uma pauta de reivindica-
ções para ser apresentada a empresa.

Entre elas está a reivindicação de uma PLR no 
valor de R$ 3.000,00. Na mesma assembleia foi 
eleita a comissão de trabalhadores que terá a ta-
refa de negociar a PLR e as demais reivindica-
ções com a empresa.

Este ano a companheirada deve se unir ao Sin-
dicato e se preparar para lutar por uma PLR justa, 
tendo em conta que as negociações não serão fá-
ceis, haja visto o que aconteceu no ano passado, 
quando  através de uma manobra da empresa, 
os trabalhadores receberam a 2ª parcela da PLR 
bastante reduzida.

Portanto companheirada, vamos mobilizar para 
conquistar uma PLR digna e para exigir que os 
patrões resolvam outros problemas que estão 
acontecendo na empresa. Só com unidade e 
luta vamos conquistar nossas reivindicações!

O presidente do nosso Sindi-
cato, Geraldo Valgas, junta-

mente com o secretário de Orga-
nização, Adair Marques e o diretor 
Wellington (Banda Larga), partici-
param do Seminário sobre Liber-
dade Sindical e os Novos Rumos 
do Sindicalismo Brasileiro realiza-
do em Brasília entre os dias 25 e 
27 de abril.

O objetivo foi de aprofundar o 
debate sobre Organização por Lo-

cal de Trabalho. Vale destacar que 
a principal meta da direção deste 
Sindicato neste mandato é a cria-
ção dos Comitês Sindicais de Em-
presas (CSEs) nas principais fábri-
cas da nossa categoria.

No dia 15 de maio, a diretoria do 
Sindicato se reúne para debater 
novamente Organização por Local 
de Trabalho (OLT) e para preparar 
a criação dos primeiros comitês 
sindicais na nossa categoria.

Sindicato participou em Brasília de 
Seminário sobre Liberdade Sindical

A divisão entre os com-
panheiros da empre-

sa dificulta bastante o 
processo de negociação 
e futuras conquistas para 
os trabalhadores. O cami-
nho é a unidade na luta, 
pois só assim vamos ven-
cer todos os desafios e 
conquistar uma PLR dig-
na. Pensem nisso com-
panheirada!

Devido aos atrasos nos salários dos 
trabalhadores, a Wimmer foi con-

vocada para uma reunião no Ministério 
do Trabalho. Os representantes da em-
presa confirmaram que realmente es-
tão com os salários dos trabalhadores 
atrasados.

Em virtude disso, o Ministério do Tra-
balho estará fiscalizando a empresa 
para apurar as possíveis irregularida-
des. Vale destacar que a nossa Con-
venção Coletiva de Trabalho 2011/2012 
prevê multas para esses casos.

Na próxima quinta-feira (10/05), será realizada 
assembleia para eleger os delegados que re-

presentarão os metalúrgicos de BH/Contagem no 
Congresso Estadual da CUT (CECUT) e no Con-
gresso Nacional da CUT (CONCUT).

A assembleia será realizada ás 18 horas, na Sede 
do Sindicato. É muito importante a participação da 
companheirada, pois nesses congressos os meta-
lúrgicos apresentam suas propostas e é definido 
todo o plano de luta da CUT para o período.

A unidade 
é o caminho

Ciser Trabalhadores da 
Wimmer estão com 

os salários atrasados

Assembleia no Sindicato 
vai eleger delegados para 

os Congressos da CUT

Assembleia geral
Para retirar delegados para 

os congressos da CUT
dia 10 de maio, 18 horas

No Sindicato
 (R.Camilo Flamarion, 55, jardim industrial-Contagem)


