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Vem aí a Campanha Salarial 2012

Junho de 2012

Os metalúrgicos de Pouso Alegre
precisam mostrar sua força

C

ompanheiros (as), a
campanha de PLR está
a todo vapor nas fábricas da nossa categoria e no
mês que vem (julho), os metalúrgicos de Pouso Alegre, juntamente com os demais metalúrgicos do Estado, começam a
Campanha Salarial 2012. Esse
é o desafio mais importante da
nossa categoria neste ano, pois
nela é que negociamos com os
patrões o aumento nos salários
e avanços na nossa Convenção
Coletiva de Trabalho (CCT).
O cenário econômico é incerto e o que vai fazer a “balança
inclinar a nosso favor” será a
participação dos trabalhadores

na luta. Os metalúrgicos
este ano, mais do que nunca, precisam mostrar sua
força, pois esta não será
uma campanha salarial fácil.
É preciso ir organizando
nossa luta e preparando a
mobilização nas fábricas,
pois embora as últimas
medidas adotadas pelo governo federal, como redução do IPI e da taxa Selic,
favoreçam a nossa luta, a
crise já está batendo as portas
de muitas empresas da nossa
categoria.
Portanto, os trabalhadores
devem lutar ao lado dos seus

Assembleia Geral
Para Reforma Estatutária
Dia 15 de junho de 2012
1ª chamada às 18h
2ª chamada às 18h30
3ª chamada às 19h

Na sede do Sindicato (Av. Luiz Gonzaga Nunes
Maia, nº 795, Jd. Mariosa - Pouso Alegre - MG)

Sua participação é fundamental!

Com luta e união vamos
vencer a choradeira
dos patrões

sindicatos e participarem das
atividades do Comando Sul,
que este ano deve realizar novamente uma campanha salarial unificada em toda esta
região do Estado com as tradi-

cionais caravanas dos metalúrgicos.
Com participação dos trabalhadores na luta vamos ter uma
mais uma campanha salarial vitoriosa companheirada!

Situações que podem ajudar nossa luta

O

Governo Federal reduziu e, em alguns casos até zerou o
Imposto Sobre produtos Industrializados (IPI) para a compra de carros novos. Essa medida favorece o setor automotivo,
ou seja, as montadoras e autopeças, pois vai fazer crescer as
vendas do setor.
Outro fato que deve ajudar a aquecer a economia é a redução da taxa Selic, que no inicio de junho caiu para 8,5%, a menor taxa da história. A redução na taxa Selic faz crescer a oferta
de crédito e ajuda a aumentar as vendas. Como conseqüência,
aquece a economia.
Aliado a esses dois fatores está a alta do dólar nos últimos
meses. Este é um fato positivo para as empresas que exportam, pois faz crescer a venda de seus produtos lá fora.
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Ouro fino

Eleição do representante Sindical na MG-Sul

T

ermina dia no dia 15 de junho o
prazo para a inscrição dos candidatos a Representante Sindical dos
trabalhadores (as) da MG-SUL. A eleição será realizada no dia 21 de junho
de 2012 e será eleito (a) o candidato
(a) mais votado. O mandato é de 01

Qual a função
do Representante
Sindical?
uAtuar como meio de
comunicação entre a
empresa x empregado e vice –versa;
uBuscar
soluções
para problemas internos e dentro dos
limites do diálogo e
entendimento comum;
uPrestigiar e acatar
as soluções obtidas
via
representações
etc.

N

(um) ano e o representante sindical
terá estabilidade no emprego durante
o mandato e mais um de carência.
Não deixem de participar! Vamos
votar no companheiro/a que vocês
acreditam que possa melhor representá-los.

Empresa colocou em dia os
salários, mas não resolveu
cesta básica

D

epois de muita pressão dos trabalhadores e do Sindicato, a empresa finalmente
colocou em dia o pagamento dos salários e
das férias de seus funcionários. A cesta básica, no entanto, ainda continua um problema.
O vale que a empresa concedeu no lugar de cesta fechada somente é aceito em
apenas um local em Ouro Fino. Para os funcionários que residem em outras cidades, o
desconforto é ainda maior. Questionada pelo
Sindicato, a empresa informou que em breve
voltará a fornecer a cesta com os itens embalados.

Na Sumidenso é só enrolação!

O

Sindicato já mandou
vários ofícios para
a empresa pedindo uma
reunião para discutir a
redução no vale- transporte, licença maternidade de 180 dias e a implementação de uma política
salarial.
A empresa, no entanto, continua enrolando.
Companheiros, se quisermos avançar em alguma

coisa teremos que unir ao
Sindicato e mobilizar.
PLR 2012
Sobre a PLR, já pedimos também uma reunião com a empresa, pois
temos que montar outra
comissão já que alguns
trabalhadores que faziam
parte da comissão saíram
da fábrica. É importante que as companheiras

grande para as mães que tinham horário para pegar as
crianças na creche, bem como
para aqueles que tinham prova
na escola. É incrível como a empresa foi ágil em providenciar
ônibus para especial para o 2º
turno e não atrasar a produção.
O mesmo não aconteceu para
os trabalhadores do 1º turno.
A empresa se comprometeu
pagar uma hora extra à todos
funcionários que foram prejudicados naquele dia. Basta fazer
a reclamação no Departamento

(os) se inscrevam para
participar da comissão.
Nós sabemos que este
ano a produção da Sumidenso está “bombando”,
pois a companheirada
estava trabalhando de
domingo a domingo. Portanto, podemos conquistar uma PLR justa, mas
para isso precisamos lutar e exigir a nossa parte
do “bolo”.
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Pouso Alegre
A empresa XCMG abre
período para contratação

N

o dia 11 de junho, o Sindicato se
reuniu com a representante da
XCMG, uma nova empresa que está
se instalando atualmente na nossa região. Na conversa ficou acertado que a
empresa, de junho até o mês de julho,
abrirá um período para a contratação
de trabalhadores para os setores administrativos. A previsão da empresa é
que inicie suas atividades no segundo
semestre de 2013.

Sindicato negocia PLR e política salarial com a direção da Prática

E

stamos negociando com
a empresa a PLR 2012 e
a implementação de uma política salarial. A proposta de
política salarial que ela passou para o sindicato são de 4
faixas (A, B, C, D), sendo que
o trabalhador pode passar de
faixa uma vez por ano e ter um

aumento no salário de até 6%,
isso fora o dissídio da nossa
convenção coletiva.
Os critérios são faltas, desempenho e qualidade. Para o
Sindicato o critério de desempenho é muito subjetivo, pois
o líder avalia os trabalhadores
e determina se os mesmos

É uma vergonha!

o dia 14 de abril de 2012 os
trabalhadores do 1º turno
da Delphi de Jacutinga, que residem em Ouro Fino, tiveram de
esperar até 01 hora além do expediente para poderem ir para
suas casas. Motivo: (acreditem)
os três ônibus contratados pela
empresa para fazer o transporte dos trabalhadores foram
apreendidos pela Policia Rodoviária porque estavam sem nenhuma condição de trafegar em
via pública.
Nesse dia o transtorno foi
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Jacutinga

de Pessoal.
Há muito tempo o Sindicato vem cobrando providências
por parte da empresa sobre as
péssimas condições desses veículos. Já ocorreu até acidente
que colocou em risco a vida dos
passageiros.

PLR 2012:
negociações avançam

O sindicato e a comissão tiveram um grande avanço na PLR
da empresa Delphi este ano,
pois conseguimos tirar a meta
de absenteísmo coletivo que

têm ou não condições de receber o aumento.
Para o sindicato esse critério deveria funcionar de forma
objetiva. Nós achamos que o
trabalhador deve receber o
aumento uma vez por ano de
forma automática, pois entendemos que se um trabalha-

Sindicato cobra
promessa feita
pela Metalúrgica
Jacutinga

O

nunca era alcançada. Hoje essa
meta é individual. Vale destacar
também que conseguimos tirar
a meta de faturamento. Esperamos que esta PLR “seja sem
chapéu “ no trabalhador.

Sindicato está cobrando da empresa o cumprimento da promessa feita
em reunião realizada no
início de 2012, na qual foi
acertado que até abril deste
ano, ela começaria a servir
refeições para os trabalhadores com preços subsidiados. Uma nova reunião com
a empresa está agendada
para o dia 12 de junho.

dor está dentro da empresa é
porque tem um bom desempenho, senão a empresa já
o teria demitido. Informamos
aos trabalhadores também
que a empresa contratou um
novo gerente de RH que está
negociando com o Sindicato a
política de cargos e salários.

Sindicato e empresa buscam
alternativas para garantir empregos

N

a quarta-feira (06),
véspera de feriado, o Sindicato se reuniu
com representantes da Usiminas Automotiva para tratar
a respeito das
demissões que estão acontecendo na empresa.
Na reunião, ambas as partes apresentaram propostas com intuito de preservar os postos de trabalho dos trabalhadores do administrativo e do chão de fábrica. A negociação continua e assim
que for definida uma proposta, o Sindicato vai levar a mesma em
assembléia para avaliação dos trabalhadores.

E a negociação da PLR?

Já estamos no mês de junho, mas até agora nada.

Trabalhadores da Braview querem
aumento no Ticket Refeição

T

emos que lutar para conseguir avançar na questão do
ticket- refeição. Já tivemos varias reuniões sem avanços e já passou da hora da empresa aumentar o valor deste
ticket. Em breve também estaremos negociando a PLR.

Sindicato negocia convênio
médico e PLR com Condutec
H

á muito tempo que estamos em negociação com
a empresa sobre o convênio
médico e a PLR. Precisamos
que os companheiros (as)
participem dessa luta e nos
ajudem para que possamos
avançar. Para isso é preciso
que os companheiros passem
para a empresa o nome e idade dos dependentes (esposa,
marido e filhos até 18 anos)
para que ela possa fazer a cotação.

Sobre a PLR, o Sindicato
vem tentando marcar a reunião, mas a empresa informou,
através de e-mail enviado
para nós, que “está montando
os centros de custo de acordo
com cada setor. Assim teremos uma visão melhor do custo X quantidade produzida X
economia para cada uma das
células de produção. Desta
forma TODOS os colaboradores poderão ter uma participação significativa e não apenas

alguns, conforme conversado
na ultima reunião. Peço mais
alguns dias para terminarmos
de montar tais planilhas. Após
isso (daqui alguns dias) agendaremos a reunião”.
Essa foi a resposta que a
direção da empresa deu para
o Sindicato companheirada,
portanto, vamos ficar atentos
para ver se realmente a nossa
PLR vai ser tão “significativa
para todos” como ela afirma
no seu e-mail.
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Comemoração do 1º de Maio, Dia do Trabalhador

P

elo terceiro ano
consecutivo,
o
Sindicato, juntamente
com seus companheiros, companheiras e
familiares, comemorou com uma grande
festa o dia de luta dos
trabalhadores. A mesma foi realizada na
Praça de Esportes Rosão no Bairro Jardim
Olímpico.
Aproximadamente duas mil pessoas
compareceram e foram sorteados vários
brindes para os presentes. Para as crianças foram
distribuídas pipocas, doces, algodão doce e sorvetes. Também

tinha pula-pula, cama elástica e
castelinho, e a criançada pode
brincar a vontade.
A diretoria do Sindicato agra-

Roubo de recursos públicos na
prefeitura de Ouro Fino

O

Ministério Público
de Minas Gerais
desmanchou um grande esquema de corrupção que funcionava
na prefeitura de Pouso
Alegre. Nove funcionários foram presos. O
fato foi publicado em
um grande meio de comunicação do Estado,
envergonhando seus
moradores.
O efeito do roubo
aos cofres públicos
pode ser percebido na
construção inacaba-

da da creche do Programa
Pró-Infância
que tinha previsão de
ser concluída até dezembro de 2009. A
construção encontra-se hoje abandonada,
sem janelas, portas e,
a cada dia que passa,
aumenta a depredação. A população da
cidade e, principalmente os trabalhadores, tem que cobrar
dos responsáveis da
prefeitura a conclusão
desta obra.

dece a participação de todos os
companheiros/as e também à todos que, de uma forma ou outra,
colaboraram com o sucesso da

nossa festa. Muito obrigado!
Para quem quiser ver mais fotos da festa, é só acessar o site
www.metalurgicospa.com.br.

Congresso Estadual da CUT definiu plano de lutas

C

om o tema “Liberdade e Autonomia Sindical: democratizar as
relações de trabalho para garantir e
ampliar direitos”, a Central Única
dos Trabalhadores de Minas Gerais
(CUT/MG) realizou nos dias 1º, 2 e
3 de junho o 11º Congresso Estadual da CUT/MG (11º CECUT/MG), no
SESC de Venda Nova em Belo Horizonte.
O Sindicato dos Metalúrgicos de
Pouso Alegre esteve representado
pelo seu presidente, o companheiro

Xororó. Além de debater a conjuntura nacional e internacional, o CECUT definiu o plano de lutas e elegeu a nova direção da entidade para
o período 2012/2015.
Beatriz Cerqueira, coordenadora-geral do Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas
Gerais (Sind-UTE/MG), se tornou a
primeira mulher eleita para a presidência da Central Única dos Trabalhadores de Minas Gerais (CUT/
MG).

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA PARA REFORMA ESTATUTÁRIA
O Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material
Elétrico de Pouso Alegre, Borda da Mata, Bueno Brandão, Careaçu, Congonhal, Espírito
Santo do Dourado, Estiva, Inconfidentes, Jacutinga, Monte Sião, Ouro Fino e Silvianópolis–SINDMETPA, neste ato representada pelo seu presidente, Adelson Medeiros dos
Santos, convoca todos os trabalhadores representados, para a Assembleia Geral Extraordinária, a realizar-se em 15 de junho de 2012 as 18h00 em primeira convocação e as
18h30min. em segunda convocação, e as 19h00min. em terceira e última convocação,
em sua sede a Av. Luiz Gonzaga Nunes Maia, nº 795, Jd. Mariosa – Pouso Alegre- MG.
Para deliberar sobre a Alteração do Estatuto Social da Entidade.
Pouso alegre, 04 de junho de 2012.
ADELSON MEDEIROS DOS SANTOS - Presidente
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