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PLR 2011
Só depende da sua luta companheiro!
Fevereiro de 2011

V

“As
empresas do
nosso setor estão
passando
por um momento de
crescimento recorde
na produção e nos lucros. Nunca antes na
história elas cresceram tanto, portanto o cenário é amplamente favorável para a conquista de uma PLR
decente. Os trabalhadores devem
se engajar nessa luta com o sindicato e partir pra cima dos patrões.
Com união e disposição vamos conquistar nossa reivindicação companheirada!”

Adelson Medeiros (Xororó),
presidente do Sindicato de Pouso Alegre

Seminário de PLR

C

ompanheiros,
na 2ª quinzena
de março será realizado na subsede do
sindicato dos Metalúrgicos de BH/
Contagem um seminário de capacitação para os membros das comissões
de PLR eleitas em
todo Estado.
Os
integrantes
das comissões de
PLR eleitas nas
fábricas de Pouso
Alegre e Região
também
podem
participar.
Os interessados

devem entrar em
contato com o Sindicato para se informarem sobre como
participar desse seminário.
O seminário é
importante para os
membros das comissões de PLR
porque além de
ajudar a esclarecer muitas dúvidas,
também
orienta
os representantes
dos trabalhadores
sobre como agir
durante as negociações com a patronal.

árias empresas de Pouso Alegre
e Região já começaram a negociação da PLR 2011. A produção
está a todo vapor nas fábricas e a meta
da direção do nosso sindicato é bater o
recorde histórico de acordos de PLRs
na nossa categoria. A indústria do nosso setor nunca passou por um momento tão positivo como este, portanto o
vento sopra a favor da nossa luta.
Mas os trabalhadores precisam entender que mesmo com as empresas
produzindo a todo vapor e obtendo recordes de lucros, para conquistar uma
PLR decente é preciso jogar pressão
pra cima dos patrões, pois se não for
assim, correm o risco de receber uma
PLR mixuruca ou até mesmo ficar sem
receber nada. Portanto, os trabalhadores não podem ficar esperando a boa
vontade dos patrões. Tem de partir pra
cima e exigir uma PLR decente.

O que diz a Lei 10.101?

E

sta Lei regula a participação
dos trabalhadores nos lucros
ou resultados da empresa como
instrumento de integração entre o
capital e o trabalho e como incentivo à produtividade, nos termos do
art. 7o, inciso XI, da Constituição.
Portanto companheirada, a PLR
não é nenhum favor, como muitos
patrões querem dar a entender.
PLR é direito garantido por Lei ao
trabalhador, que com seu esforço
e competência, ajuda a empresa a
construir sua riqueza.
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Corrente de solidariedade em Pouso Alegre

O

Sindicato
dos
Metalúrgicos de
Pouso Alegre e Região realizou a sua
primeira campanha
do Natal Sem Fome .
Foi
arrecadado
meia tonelada de alimentos que foram
distribuídos em vários locais para famílias necessitadas
de
bairros como
São Geraldo, Jatobá, Cidade Jardim,

São João, Pântano e dos foram ao Sinditambém na cidade de cato para levar suas
Careaçu.
doações em alimentos. Empresas, comercios e supermerCorrente de
cados também deram
solidariedade
a sua colaboração.
Os diretores do Sin- Com a solidariedade
dicato da Automotiva de todos conseguiUsiminas e da Su- mos arrecadar meia
midenso,
também tonelada de alimendoaram suas cestas tos e brinquedos para
completas e mais a criançada fazer a
uma parte em dinhei- festa.
ro. Vários associaParabéns a todos.

CUT vence eleição
em Cambuí com
92% dos votos

N

o último dia 03 de fevereiro foi realizada a eleição para a nova direção
do Sindicato de Cambuí, gestão 2011/
2014. A Chapa 1 da CUT foi eleita com
mais de 91% dos votos. O resultado das
urnas mostra que os trabalhadores metalúrgicos de Cambuí aprovam o trabalho
que a CUT vem realizando a frente da
direção do Sindicato. Parabéns companheiros!

A

Agradecimento

diretoria do Sindicato, em nome dos contemplados com as doações, agradece à todos os que participaram da campanha do Natal
Sem Fome.
Além de associados e diretores do Sindicato
e dos trabalhadores da Sumidenso e Usiminas, agrademos também ao Hotel Dias, Bar do
Amarelinho, Supermercado Leve Mais, empresa Ideal Antenas, Padaria Foch II, Restaurante
Panela de Pedra, Bar do Zé Abel, Paulão Corretora de Seguro, Dr. Brás do Jurídico do Sindicato, Dr. Carlos Muniz e outras tantas pessoas
que também fizeram suas doações.

ESPAÇO DA MULHER

É

CRECHE

um direito da mulher trabalhadora (mãe). Está previsto na nossa
Convenção Coletiva de Trabalho (CCT) em vigor.
Infelizmente muitas empresas aproveitam da nossa pouca organização e desconhecimento e simplesmente não cumprem o acordado
com o Sindicato. Veja o Art. 53º da nossa CCT:
As empresas em que trabalham pelo menos 30 (trinta) mulheres com
mais de 16 (dezesseis) anos de idade, SE COMPROMETEM a credenciar mediante convênio, uma creche, localizada na região metropolitana
deste(s) município(s), que permitem as empregadas deixar sob vigilância
e assistência, durante o horário de trabalho, os seus fílhos de até 24 (vinte e quatro ) meses de idade....
§ 2º - As empresas com menos de mil empregados poderão optar pelo
credenciamento previsto no caput desta cláusula ou pelo reembolso previsto no Parágrafo 1º. Que prevê hoje um valor mensal de R$200,00.
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Automotiva Usiminas
Sindicato vai acionar
a Justiça do Trabalho

D

epois de esperar mais de quatro meses uma proposta da
empresa para a questão da periculosidade e insalubridade, não resta
outra alternativa: Vamos recorrer a
Justiça do Trabalho. É isso que o
Sindicato irá fazer em nome dos
trabalhadores.
Em breve estaremos realizando
na sede da nossa entidade outra assembléia para prestar os devidos esclarecimentos e fazer uma consul-

ta com os trabalhadores se eles
aprovam ou não que o Sindicato
entre com processo na Justiça.

POUSO ALEGRE
REXAM
Foi realizada nos dias 8 e 9 de janeiro
a eleição da Cipa e o Sindicato acompanhou todo o processo. Também foi assinado o acordo de PLR 2011, que prevê
pagamento médio de R$ 2.000,00 para
cada trabalhador. A empresa informou
ainda que está contratando técnicos
mecânicos e eletrônicos. Maiores informações no Sindicato com o diretor
Piauí.
BRAVIEW
Uma vergonha o que vem acontecendo nesta empresa: funcionários(as)
são revistados e submetidos a constrangimentos na saída do trabalho.
Este fato foi presenciado por diretores
do Sindicato recentemente. Estamos
estudando medidas legais para coibir
este tipo de abuso por parte da empresa.
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MG Sul: Trabalhadores fazem
denuncia e o sindicato corre atrás

P

rodutora de Chicotes
destinado a Indústria
Automobilística, com aproximadamente 400 funcionários (na maioria mulheres), é a típica empresa
que não vem cumprindo a
CCT, principalmente com
relação a Creche. Aliás,
são várias as reclamações
que chegam ao Sindicato,
principalmente por parte
das funcionárias, que estão constantemente denunciando o autoritarismo da chefia.
Além disso, a empresa vem se negando
a se reunir com o Sindicato para discutir
uma pauta de reivindicações de seus tra-

CAREAÇU
ASCY
No dia 18/01/2011 em reunião com
a empresa ASCY INDÚSTRIA E COMERCIO o Sindicato apresentou as
reivindicações dos trabalhadores : Plano de Saúde, Cesta Básica e Licença
Maternidade de 180 dias para as funcionárias. A empresa se comprometeu
a dar uma resposta até o dia 18/02.
REVERT BRASIL
No mesmo dia o Sindicato também
se reuniu com a direção da REVERT
BRASIL e foi discutido a implantação
do Plano de Saúde, Cesta Básica e a
constituição da CIPA. A resposta da
empresa será dada nos próximos dias.
Vamos ficar atentos!

JACUTINGA
METALÚRGICA JACUTINGA
A empresa Metalúrgica Jacutinga
vem abusando do não cumprimento

balhadores/as, como por ex. PLR,Creche,
Cesta Básica, Convênio Médico, etc. Por
tudo isso estamos pedindo a mediação
MTb e se for necessário denunciar estas
práticas aos seus clientes.
com as leis. Além de submeter seus
trabalhadores as péssimas condições
de trabalho, temos recebido denúncias
de assédio moral, aumento do número
de acidentes e o pior, a empresa está
perseguindo e demitindo sócios do Sindicato. Isto é crime contra a organização do trabalho. Vamos denunciar isto
junto aos órgãos competentes.

OURO FINO
KIDDE
Depois de muita enrolação, a direção
desta empresa implantou este ano o
Plano Médico. Mas o acertado com o
Sindicato não foi só isso. Vamos continuar cobrando o Refeitório, o Transporte, Cesta Básica e equiparação salarial
com Extrema. No fechamento desta
edição a empresa confirmou uma reunião para o dia 18/02. Fiquem atentos!
KMG
Eleição da Cipa na KMG-Brasil. As
inscrições vão de 23/03 à 07/04/2011.
Fiquem atentos e participem!
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CONVENIOS DO SINDICATO O SEST SENAT
Odontologia
Dra. Ana Flávia M. Julidori
Quarta e sexta-feira: 8h às
17h
Quinta-feira: 8h às 12h
Dra. Andressa Feitosa B.
Góes
Segunda e quinta-feira:
13h às 17h
Terça-feira: 8h às 17 h
Quarta-feira: 8h às 12h

Dr. Mário Ismael C. Cisternas
Quinta-feira: 8h às 17h.
Dr. Reginaldo dos Santos
Nery
Segunda e Terça-feira: 8h
às 17h
Quinta-feira: 13h às 17h

Dr.Leonardo Ribeiro
Segunda e sexta-feira: 8h
às 17h
Dr. Antônio Tadeu V. Ribeiro Quinta-feira: 8h ás 12h
Segunda, terça, quinta e
sexta-feira: 8h às 12h
Dr. Adauto Silva da Costa
Segunda à sexta-feira:
Quarta-feira: 13h às 17h
13h ás 17h
Dra. Flávia Campos
Segunda à sexta–feira: Dr.Frederico Oliveira
08h às 12h.
Segunda e treça-feira: 08h
às 17h
Dr. Luis Antonio Alves
Sexta-feira: 13h às 17h
Quarta-feira: 8h às 17h.

Ginecologista

Psicóloga
Dra. Ana Paula Carvalho Aleixo
Segunda a sexta-feira:
8h às 17h
(R$ 20,00 por atendimento)

Dra. Renata Bites Ferreira
Quinta-feira: 13h ás 16h
Sexta-feira: 13h ás 16h

Fisioterapeuta
Dra. Daniela Barros
Segunda a Quinta-feira: 15h
às 19h
Sexta-feira: 8h às 12h
(R$15,00 por atendimento)

Oftalmologistas
Dr. Fabrício Reis
Dr. Rafael Lopes Ferrer
Obs. Os horários deverão ser
confirmados todo final de mês.

MAIS INFORMAÇÕES
LIGUE PARA O SINDICATO
TELEFONE 3423.3966

Sede
própria

A Equipe de
Sindicalização estará
nos próximos dias na
Automotiva Usiminas,
Sumidenso e outras
fábricas da Região.

SINDICALIZE-SE
Ligue 3423.3966
ou mande um e-mail para

As obras de acabamento da nossa sede própria estão a todo vapor.

sindmetpa@veloxmail.com.br
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