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Um grande sonho realizado

Depois de um longo cami-
nho andado, com um gran-
de esforço e muita dedica-

ção, a direção do nosso Sindicato 
finalmente conseguiu concretizar 
o sonho de contar com sua sede 
própria. A inauguração oficial será 
no dia 16 de dezembro, às 19 ho-
ras, com a realização de um ato 
político. Você que é sócio do Sin-
dicato é nosso convidado espe-
cial.

Dessa maneira, a direção deste 
Sindicato cumpre mais um com-
promisso assumido com a cate-
goria durante o processo eleitoral 
do ano passado. No entanto, não 
podemos deixar de destacar que, 

parte do mérito dessa conquista, 
devemos aos nossos sócios, pois 
sem a participação deles teria 
sido impossível realizar este so-
nho.

Nos próximos anos vamos 
continuar trabalhando ainda com 
mais empenho para tornar reali-
dade outras propostas e projetos 
em prol dos metalúrgicos. Para 
isso esperamos seguir contando 
com o apoio de todos os trabalha-
dores de Pouso Alegre e região. 
Aproveitamos também para infor-
mar que já estamos atendendo 
no local.

Companheirada, esperamos 
todos vocês na inauguração

Investimentos realizados
- Aprovação projeto arquitetônico   R$ 2.218,00
- Aquisição do imóvel   R$ 130.000,00
- Construção    R$ 55.205,54
- Mão de obra    R$ 36.895,00
- Moveis     R$ 7.913,70
- Regularização escritura   R$ 2.370,00

Total geral = R$ 234.602,24

No início era apenas um sonho... ... mas com muita determinação... ... e trabalho...

...conseguimos tornar o sonho uma realidade.

Feliz Natal

São os votos sinceros da diretoria e funcionários do 
Sindicato dos Metalúrgicos de Pouso Alegre e região

Mais um ano vitorioso está 
chegando ao fim. A diretoria 
do Sindicato agradece a to-

dos os companheiros (as) pelo apoio cons-
tante e pela confiança depositada no nosso trabalho. Quem 
em 2012 reine paz e alegria em cada lar dos metalúrgicos. 
Desejamos a todos um Feliz Natal e um ano de 2012 com 
grande vitórias.



Página 02Sindicato Pouso Alegre e Região

Publicação do Sindicado dos Metalúrgicos de Pouso Alegre e Região - Av.  Luiz Gonzaga Nunes Maia, 795 -  Jardim Mariosa - Tel.: (35) 3423.3966 
e-mail: sindmetpa@veloxmail.com.br - Dir. Responsável: Adelson Medeiros (Xororó) - Redação: Cesar Dauzacker (MG 07687JP) - Diagramação: Isa Patto (MG 12994JP)

Os companheiros da empresa Usiminas estão re-
voltados com a pressão da chefia, pois eles cons-

tantemente ficam ameaçando demitir os trabalhadores. 
Além disso, a empresa não vem cumprindo acordos 
fechados internamente, o que aumenta ainda mais a 
indignação da companheirada. 

Os chefes e gerentes pressionam os trabalhadores 
dizendo que a Usiminas vai ser vendida, que está ruim 
das pernas e blá, blá, blá. Mas o curioso é que tem 
mais de cinco grupos querendo comprar “esta mina 
de ouro”. Eles  dizem que está ruim, mas se estivesse 
mesmo, alguém iria querer comprá-la?

Vamos ficar atentos companheiros, pois esta empre-
sa só fica enrolando, fazendo reuniões e mais reuni-
ões sem avançar em nada. Além de não avançar nada 
a empresa faz achatamento de salários e ainda, para 
negociar abono, exige que seja negociado o banco de 
horas. 

Companheiros está de na hora de dar um basta nis-
so!  Temos que nos unir, pois só assim vamos conquis-
tar o atendimento das nossas reivindicações.

Mesmo com o Sindicato tendo apre-
sentado uma série de argumenta-

ções a favor, a direção da empresa se 
manteve intransigente e disse NÃO a 
reivindicação de aumento apresentada 
pelos trabalhadores, gerando revolta na 
companheirada. 

Em reunião com o Sindicato direção 
da Kidde alegou que o aumento dado foi 
de 11.8%. Segundo ela, esse reajuste é 
mais do que o esperado e que de 2006 
até 2011, os trabalhadores da empresa 
tiveram um aumento de 53%, além de 
outros benefícios como convênio médi-
co e cesta básica. Ela argumentou que 
neste momento não está em condições 
de atender essa reivindicação. 

O Sindicato propôs então que a em-
presa desse um aumento escalonado 

aos seus trabalhadores. Por exemplo, 
3% agora e 3% depois, mas até essa 
proposta foi rejeitada. Na mesma reu-
nião informamos que essa postura 
egoísta da empresa está gerando uma 
insatisfação muito grande nos trabalha-
dores, prova disso foi o estado de gre-
ve aprovado por eles em assembleia na 
portaria da fábrica. 

Daqui prá frente precisamos intensi-
ficar a luta companheirada, caso con-
trário não vamos avançar nas nossas 
conquistas. O Sindicato está disposto a 
insistir nessa reivindicação com a em-
presa, mas para isso precisamos dos 
trabalhadores lutando do nosso lado, 
pois só com unidade e mobilização 
vamos vencer a intransigência dos pa-
trões

Recebemos uma de-
núncia de que a Me-

talúrgica Couto não estava 
pagando o DSR sobre hora 
extra há aproximadamente 
um ano e meio. Em reunião 
com o Sindicato, a empre-
sa alegou que isso estava 
acontecendo porque houve 
um erro no sistema, mas 
garantiu que iria resolver 
essa situação. Ela pediu 
para que fosse dado um 
prazo para efetuar os cál-
culos e alegou que só po-
deria fazer o pagamento 

A Delphi tentou atrasar o pagamento do reajuste nos 
salários dos trabalhadores por um mês alegando 

que a folha de pagamento já havia sido rodada, mas 
o Sindicato chamou a atenção da empresa e alertou 
que se isso acontecesse iria entrar com uma ação na 
Justiça. 

Diante disso, o Sindicato se reuniu com a empresa 
e ficou acertado que o pagamento da diferença seria 
feito no dia 07 de novembro. Em assembléia realizada 
na portaria da fábrica os trabalhadores aprovaram a 
proposta da empresa e o pagamento da diferença foi 
realizado no dia acordado.

Éum absurdo a quantidade de cartas de oposição ao des-
conto negocial  que o Sindicato recebeu este ano. Quan-

do você trabalhador apresenta sua carta de oposição, você 
está se opondo a quem luta por você. Se não fosse o sindi-
cato negociando, você não teria o aumento conquistado na 
campanha salarial deste ano. Ele certamente seria muito me-
nor, pois os patrões iriam aproveitar para enfiar goela abaixo 
uma proposta rebaixada. Podem ter certeza disso.

Gostaríamos que cada trabalhador que apresentou a carta 
de oposição este ano colocasse a mão na consciência e pen-
sasse muito bem sobre tudo isso para que, no ano que vem, 
não repitam esse erro. 

O Sindicato dos Metalúrgicos de Pou-
so Alegre e Região iniciou a Cam-

panha Natal sem Fome no dia 16 de 
novembro de 2011. Serão realizadas 
as tradicionais arrecadações nas portas 
das fábricas, assim como foi feito no ano 
passado. 

O Sindicato convida todos os metalúrgi-
cos (as) para serem voluntários da Campa-
nha. Os Metalúrgicos realizarão mutirões 

de arrecadação nas cidades de Pouso Ale-
gre e Região. 

No ano de 2010, quando foi iniciado o 
trabalho de arrecadação nas ruas, foram 
arrecadados 1.000 (mil) quilos de alimen-
tos não perecíveis. Este ano queremos 
ultrapassar esse número. Para isso conta-
mos com a colaboração de todos. Desde 
já queremos deixar o nosso mais profundo 
agradecimento a todos que participarem 
desta ação solidária.

Trabalhadores estão revoltados 
com a pressão da chefia

Usiminas Ouro fino
Companheirada da Kidde, só com luta vamos conquistar 

Intervenção do Sindicato garante o pagamento de 
direitos para trabalhadores da Metalúrgica Couto

em cinco parcelas. 
Como essa questão deve 

ser decidida pelos traba-
lhadores, O Sindicato pe-
diu para que cada um dos 
trabalhadores prejudicados 
fossem chamados para fi-
carem sabendo quais os 
valores e as formas de pa-
gamentos propostas pela 
empresa.

Depois de informar todos 
os trabalhadores envolvi-
dos nessa questão foi feita 
uma votação secreta para 
decidir se aceitavam ou não 

as propostas da empresa. 
A grande maioria aceitou 
as propostas colocadas e o 
Sindicato, acatou a decisão 
dos trabalhadores. 

Lembramos que todas 
as reuniões foram acom-
panhadas pelo nosso as-
sessor jurídico, Dr. Brás. 
Os trabalhadores ficaram 
bastante satisfeitos com o 
resultado da negociação, 
pois graças a intervenção 
do Sindicato eles puderam 
finalmente receber seus 
respectivos pagamentos. 

 Jacutinga
Sindicato impede atraso no 

pagamento do reajuste  

Carta de Oposição Campanha Natal Sem fome


