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Eleição de Representante Sindical
em empresas de Jacutinga e Ouro Fino

O

companheiro
Xororó,
presidente do Sindicato, assinou no dia 07
de junho de 2011 acordo
que institui representante sindical nas empresas MG-SUL de Ouro
Fino e CONDUTEC Ind.
de Materiais Ferroviários de Jacutinga.
Com esta iniciativa os
metalúrgicos de Pouso
Alegre e Região são os
primeiros no Estado de
Minas Gerais a implementar na prática as resoluções do Seminário
sobre Organização dos
Trabalhadores no Local
de Trabalho, realizado
em maio pela Federa-

ção Estadual dos Metalúrgicos de Minas Gerais (FEM/CUT-MG).
Os
Representantes
serão eleitos pelos trabalhadores de suas respectivas empresas ainda este mês e contarão
com estabilidade no emprego de um ano com
mais um de carência.
O sindicato atualmente representa os metalúrgicos de 12 (doze
) cidades e já está em
negociação com outras empresas visando
a ampliação dos representantes sindicais bem
como a organização dos
trabalhadores a partir
dos locais de trabalho.

Seminário realizado pela Federação Estadual
dos Metalúrgicos (FEM/CUT-MG) em Belo
Horizonte contou com a participação de
diretores do nosso Sindicato. Pouso Alegre é o
primeiro Sindicato a colocar em prática a
principal resolução do seminário que foi a de
intensificar a implementação da Organização por
Local de Trabalho nas empresas de Minas Gerais

PLR: na luta é que se conquista!
M

ais uma vez ficou comprovado que
os grandes desafios se vencem com
resistência, unidade e luta dos trabalhadores. Exemplo do que estamos falando são
as recentes vitórias dos companheiros das
montadoras Volks, Volvo e Renault no Paraná na sua luta por PLR.

Na Volks em São José dos Pinhais, após
uma greve histórica de 39 dias, os trabalhadores conquistaram grandes avanços entre
eles a PLR no valor de R$ 11,5 mil, garantia
de reajuste de 2,5% de aumento real nos
salários na próxima campanha salarial, abono de 4,2 mil, correção no plano de cargos
e salários e antecipação do 13º salário de
2012 no mês de fevereiro do ano que vem.
Na Volvo em Curitiba a greve durou três
dias e no final os trabalhadores conquistaram uma PLR de R$ 15 mil, valor este que é

66% maior ao que foi pago no ano de 2010.
Na Renault, em São José dos Pinhais os
trabalhadores aprovaram a PLR no valor
de 12 mil, um dos maiores acordos de PLR
fechados este ano no país.
Companheirada de Pouso Alegre e Região vamos seguir estes exemplos, pois
este é o caminho para conquistar uma PLR
justa, que atenda a expectativa dos trabalhadores e que reflita o crescimento das
empresas do setor. Vamos lá, lutando juntos podemos vencer qualquer desafio.

Sindicato Pouso Alegre e Região

Página 02

EDITORIAL

Um ano de mandato da nova diretoria

N

o mês de julho completamos um ano de
mandato. Neste período
não economizamos forças
para lutar por mais empregos, melhores acordos de
PLR, melhores salários e
condições de trabalho para
os metalúrgicos de Pouso
Alegre e Região.
Sem esquecer o esforço
que fizemos para adquirir
a nossa sede com recursos próprios, que em breve estará à disposição da
nossa categoria. Um antigo sonho nosso que já é
realidade.
Sabemos que ainda há
muitas coisas para serem
realizadas. Temos que melhorar muito a nossa ação
sindical,
principalmente
com relação a nossa organização nos locais de
trabalho. Mas estamos
avançando também nesse
aspecto, pois ainda neste
mês vamos eleger os primeiros delegados sindicais na história do nosso
sindicato. Precisamos aumentar o nosso quadro de
associados. Hoje já somos

mil sócios e nosso desafio
é chegar a dois mil no próximo ano.
Mas a gente percebe no
olhar de cada companheiro o aumento da confiança
na sua ferramenta de luta.
Para nós da atual direção
é muito importante poder
contar com o reconhecimento da categoria no trabalho que estamos realizando a frente da entidade.
O diálogo direto com os
companheiros nas portas
das fábricas, nas assembléias, cada vez mais participativas, nos dá a certeza
que estamos no caminho
certo. Agora está chegando a Campanha Salarial
2011 e temos certeza que,
com os trabalhadores lutando ao nosso lado, vamos conquistar mais um
acordo vitorioso.
Que Deus nos dê saúde e forças pra continuar
a caminhada e com muita
fé vamos avançar nas nossas conquistas.
Um abraço a todos
(as) do Adelson Medeiros dos Santos (Xororó).

Sindicato constata irregularidades
na empresa Henry Eletric

O

s
diretores
Piauí, Xororó
e Carlão flagaram
nesta empresa, que
está localizada no
Bairro Ipiranga, trabalhadores em péssimas condições,
sem o uso de EPIs,
como por exemplo,
botinas, luvas, óculos e outros, e o pior, sem
registro na carteira.
Foi dado um prazo de
uma semana para que a

Pouso Alegre

Sindicato discutiu pauta de
reivindicações com a Usiminas

E

m maio o Sindicato teve duas
reuniões com os representantes da empresa onde foram discutidas as seguintes reivindicações
dos trabalhadores:
Política Salarial - Cobramos da
empresa explicações relativas a
política de salários que vem sendo
implementada nos últimos tempos
e que tem sido motivo de indignação e revolta de muitos de seus
colaboradores que estão se sentindo prejudicados com esta política que
visa claramente rebaixar a expectativa
de aumento de salário, principalmente
como o Aumento da Rotatividade ( demissão dos mais velhos e contratação
de novatos ) que a empresa vem adotando.
A empresa respondeu que sua política
de salários segue as tendências econômicas do mercado e simplesmente
faz adequação nas faixas salariais de
acordo com a oferta e demanda. Como
exemplo informou que diariamente são
centenas os números de trabalhadores
que se oferecem para ingressar no seu
quadro de funcionários.
O sindicato deixou bem claro a sua
posição para a empresa que mesmo
entendendo a sua lógica é totalmente contrário a sua política que leva
sim ao rebaixamento de salários em
várias funções.
Restaurante - Em resposta a reclamação dos usuários do restaurante com

relação a má qualidade da refeição que
é servida na empresa, principalmente
quanto a sua preparação, a empresa
apresentou os dados fornecidos pelo
restaurante que aferem e atestam que
a maioria dos empregados escolheu
a opção “BOM”. A empresa alega ser
muito importante a participação maciça
dos empregados em demonstrar a má
qualidade apontando no equipamento
de satisfação, anotando no caderno, ou
até acionando a nutricionista.
Para melhorar a situação a maioria
tem que participar e demonstrar insatisfação. Não tem outro jeito companheirada!
Jornada de Trabalho - A empresa
esclareceu que realmente está elaborando estudos para propor a implantação da jornada 4 x 4 em alguns setores
começando pela Estamparia. Atenção!
A empresa somente poderá adotar esta
mudança se aprovada pela maioria dos
envolvidos em assembléia realizada
pelo sindicato e também pelo Ministério
do Trabalho (MTE).

Eleição da Comissão que irá discutir a PLR/2011

N

empresa corrija as irregularidades, caso contrário,
a denúncia será levada
ao Ministério do Trabalho
(MTE).

os dias 06 e 07 de junho aconteceu a eleição dos companheiros que vão compor a Comissão que
irá negociar com a empresa a PLR/
2011/2012. Vamos ficar atentos e
acompanhar o andamento das negociações que contará ainda com um
representante do Sindicato.
Parabéns à todos (as) que participaram com seu voto. Mesmo com
as Gerências tentando influir na eleição, com indicações de pessoas de

sua confiança, os trabalhadores não
se intimidaram e votaram nos seus
candidatos e não nos candidatos dos
chefes.
Agora é preciso acompanhar com
atenção o desenrolar das negociações e exigir um bom acordo.
Eleição de CIPA
No dia 14/06 (terça-feira) foi realizada a eleição para a Comissão Interna
de Prevenção de Acidentes (CIPA)
na empresa.
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Jacutinga

Ouro Fino
KMG do Brasil Ltda

Condutec Ind. de Materiais Ferroviários

Conquistamos avanços, mas a luta continua!

D

epois de várias reuniões entre
a empresa e os diretores Piauí
e Xororó, juntamente com Baulino,
assessor da CNM, o sindicato conquistou para os trabalhadores reajuste no valor da Cesta Básica, que
a partir deste mês terá um valor mínimo de R$ 60,00, podendo chegar
a R$ 144,00.

As faltas justificadas, até o limite de três no mês, o trabalhador
não perderá a Cesta. O plano de
saúde deverá ser implantado até
o final deste ano. A eleição do representante sindical será no dia
30/06/2011 na empresa. Agora é
manter a unidade e continuar a luta
pela PLR em 2012.

Metalúrgica Jacutinga

E a construção do novo refeitório?

O

Sindicato continua cobrando
pressa da empresa na construção de um refeitório digno para
seus trabalhadores. Não é possível que por falta de espaços, os
trabalhadores tenham que usar até
o banheiro para tomar café e fazer

as refeições. Então, por favor senhores patrões resolvam logo essa
questão.
Nessa semana também haverá
eleição dos membros da Comissão
que irá discutir a PLR. Vamos ficar
atentos!

Delphi

O

Aprovado acordo de PLR

acordo
de
P L R / 2 0 11 f o i
aprovado
pelos
trabalhadores em
assembléias realizadas com os dois
turnos no dia 1º de
junho. A primeira
parcela será paga
em julho.

E

sta empresa continua
com suas práticas anti-sindicais, não respeita os direitos dos
trabalhadores e
tenta levar vantagem em cima
dos empregados
a todo o momento. Já notificamos a DRT e o
Ministério Público do Trabalho para as devidas providências.

MG-Sul

Empresa não quer discutir a PLR

D

esde o dia 1º de
maio os trabalhadores (as) desta empresa já fazem o desjejum no local de trabalho
gratuitamente. Até o final deste mês os trabalhadores (as) irão eleger o seu representante
Sindical na empresa.
Desde o ano passado
ninguém deixa de receber a Cesta Básica
por falta justificada no
trabalho. No entanto,
a empresa ainda não

Servidores Públicos de Jacutinga lutam e
obtêm grandes conquistas

P

arabéns aos servidores públicos de
Jacutinga, que depois de 07 (sete )
anos sem aumento de salários conquistaram aumento geral de 10% e mais a elevação em até 48% nos vencimentos básicos e mais outros benefícios.
Os servidores, indignados com o descaso da administração municipal, partiram
para a greve por tempo indeterminado

Vamos ficar atentos!

para exigir o atendimento de suas reivindicações. Depois de 10 dias de paralisação, a patronal recuou e assinou o acordo
vitorioso para os trabalhadores.
Esta vitória só foi possível porque contou com a participação da maioria da categoria e da solidariedade da população.
Nosso sindicato, como não podia deixar
de ser, também apoiou esta luta.

está garantindo para
este ano o convênio
médico que foi prometido de ser implantado
em 2010.
Ela também não quer
saber de discutir a PLR
com o sindicato e, muito menos com seus
funcionários através da
eleição da Comissão.
Não entendemos ainda porque essa postura intransigente da
empresa,más vamos
continuar insistindo
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Confraternização e muita diversão
no Dia do Trabalhador

P

ara lembrar a passagem do 1º de Maio, Dia
do Trabalhador, o Sindicato
realizou pelo 2º ano consecutivo uma confraternização
entre os seus associados e
familiares que foi um grande
sucesso. A festa foi realizada no Ginásio Poli Esportivo
Rozão e contou com a parti-

cipação de aproximadamente duas mil pessoas, entre
sócios, dependentes e convidados.
A programação teve início
pela manhã e se estendeu
até o final da tarde. Durante todo o dia os presentes
puderam se divertir com a
apresentação de várias Ban-

FATOS EM FOTOS

Seminário de PLR em Extrema

C

om apoio
da Federação Estadual
dos
Metalúrgicos da CUT
(FEM/CUT-MG)
e da Confederação Nacional
dos
Metalúrgicos
(CNM/
CUT), nos dias
26 e 27 de maio foi realizado em Extrema, um seminário de
PLR que contou com a participação de representantes de todos os sindicatos cutistas do Estado, entre eles o Sindicato
de Pouso Alegre.

das Musicais ao som de Pagode, Sertanejo e Forró.
Também foi servido almoço
com churrasco, cerveja e refrigerantes. O sorteio de vários brindes fez a alegria dos
agraciados. Para as crianças, teve Pula-Pula, sorvete,
pipoca e muita brincadeira.
A festa só foi possível gra-

ças ao empenho e dedicação
de toda diretoria do sindicato. Aproveitamos a oportunidade para agradecer o apoio
dos patrocinadores que contribuíram direta ou indiretamente com o evento.
Queremos agradecer também a presença de todos.
Valeu companheirada!

Presidente da CNM/CUT visitou
o Sindicato de Pouso Alegre

N

a sexta-feira (3),
o Sindicato dos
Metalúrgicos de Pouso Alegre e Região
recebeu a visita do
presidente da Confederação Nacional dos
Metalúrgicos da CUT,
Paulo Cayres. É a primeira vez que um presidente da CNM/CUT
visita a entidade. Ele foi recebido pelo presidente do sindicato, Adelson Medeiros (Chororó) e pela secretaria-geral
Christiane, além do tesoureiro Bispo e o diretor Piauí.
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