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Nos próximos anos, o Brasil será palco de grandes even-
tos que irão impressionar diversas frentes da economia 

como copa das confederações, copa do mundo, jogos olím-
picos e exploração do pré-sal. Tudo isso irá contribuir para 
a geração de empregos, avanços tecnológicos e oportuni-
dade de melhoria social, de base e estrutura para o cresci-
mento do país.

Nossa economia está indo bem, se compararmos com os 
países desenvolvidos como os Estado Unidos e a União Eu-
ropéia,  que ainda não conseguiram se recuperar da crise 
financeira que está em curso.

Criar oportunidades para nosso país e suas empresas é 
um desafio para o governo, pois é necessário adotar sempre 
medidas para estimular as atividades econômicas sem tirar 
a  competitividade. No setor metalúrgico não é diferente.

Em 2011 tivemos grande desafios que foram superados 
com a união e o empenho de cada companheiro e cada 
companheira. As oportunidades apareceram e os obstácu-
los foram vencidos com esforço conjunto de todos trabalha-
dores.

Vamos continuar neste ca-
minho para termos um ano 
com melhorias e avanços para 
nossa categoria exigindo res-
peito aos nossos direitos, às 
leis e aos acordos da conven-
ção coletiva. Que as oportuni-
dades vindas desses grandes 
eventos no Brasil  venham 
acompanhadas de grandes 
oportunidades para todos tra-
balhadores. 

Faça parte do nosso time

Companheiros, 2011 
foi um ano de muito 
trabalho e conquistas 

para toda nossa categoria e 
para direção deste Sindica-
to. 

No aspecto econômico ti-
vemos grandes vitórias para 
os metalúrgicos que permi-
tiram injetar mais de R$ 30 
milhões em nossa econo-
mia. Esse valor é provenien-
te das negociações de PLR, 
PPR, processos trabalhis-
tas, abonos, recomposições 
salariais sem falar no o au-
mento que a categoria na úl-
tima campanha salarial com 
um acordo vitorioso com au-
mento real e valorização do 
piso salarial.

No aspecto jurídico, o Sin-
dicato conseguiu importan-
tes acordos em favor dos 
trabalhadores como também 
cumpriu os compromissos 
feitos com a categoria. Tive-
mos mais de 570 atividades 
como seminários, assem-
bléias (tanto na SRT como 
de forma direta), reuniões, 
audiências trabalhistas, ati-

vidades sindicais, inclusive 
em outros estados, reuniões 
no Conselho do INSS além 
de darmos continuidade às 
obras do Clube dos metalúr-
gicos.

Em 2012 não vai ser dife-
rente. Estamos prontos para 
um ano cheio de conquistas  
e preparados para a eleição 
do Sindicato que será ainda 
neste primeiro semestre.

Muita coisa ainda preci-
sa ser feita para melhorar 
as condições de trabalho no 
chão de fábrica. Vamos jun-
tos continuar o trabalho que o 
Sindicato vem fazendo com o 
apoio e empenho, não só da 
diretoria, mas principalmente 
de todos trabalhadores me-
talúrgicos de Vespasiano, 
Lagoa Santa, Confins e São 
José da Lapa. Faça parte do 
nosso time.

Para 2012 vamos manter a 
uniam e disposição para re-
petirmos todas vitórias e con-
quistas obtidas em 2011. Va-
leu companheirada o apoio é 
impressindível para a conti-
nuidade da caminhada. 

Wagner Duarte (Bicudo)
Presidente do Sindicato

Estamos preparados para 2012
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GNA Focus Karbon Grafite

Mobran Madeirense

Muitas empresas obrigam os traba-
lhadores a praticarem horas extra-

ordinárias. Estes se valem de todos os 
mecanismos, formas de subjugação e 
exploração que atingem silenciosa e cri-
minosamente a saúde dos trabalhado-
res. 

São horas extras praticadas aos finais 
de semana e feriados, sempre acom-
panhadas de ameaças de demissão e 
chantagens. É o que está acontecendo 
na GNA de São José da Lapa.

Nesta fábrica há denúncia de persegui-
ção aos trabalhadores que se recusam a 
fazer horas extras. Um companheiro do 
chão de fábrica contou ao Sindicato que, 
quando os trabalhadores fazem horas 
extra no final de semana, estão tendo 
que cumprir uma carga horária da 7h às 
16h aos sábados e de 7h às 14h aos do-
mingos. Caso faltem ou não cumpram o 

horário, além da cara feia do dia seguin-
te, são marcados pelos encarregados e 
supervisores correndo o risco de serem 
demitidos. Isso é assédio moral, abuso e 
perseguição. 

A lei só garante ao empregador a práti-
ca de duas horas extras por dia e mesmo 
assim, só quando há necessidade urgen-
te e de forma eventual. Ou seja, horas 
extras habituais são para evitar contrata-
ções e não são permitidas pela lei.

Outra irregularidade da GNA é a esca-
la de 12/36h na produção. Isto não é per-
mitido, pois não há nenhum acordo com 
o Sindicato sobre o assunto. 

Companheiros, o Sindicato está a par 
destes problemas, vai averiguar a situ-
ação e tomar as medidas cabíveis para 
melhorar as condições de trabalho. Va-
mos juntos também reivindicar a PLR da 
empresa.

Recebemos denúncias desta empresa de 
São José 

da Lapa, so-
bre a contrata-
ção informal de 
pessoas para 
trabalharem em 
casa. 

No lugar de 
assinar a cartei-
ra do trabalha-
dor, garantindo 
os direitos pre-
vistos na CLT e 
CCT, esta em-
presa está dan-
do material para 
que pessoas 
trabalhem em casa e ganhem somente pelo 
material produzido. Isso é irregular.   

Outra dúvida é sobre a existência da CIPA 
dentro da Karbon. Pela lei uma empresa com 
mais de 20 funcionários é obrigada a ter CIPA. 
O Sindicato vai apurar e esclarecer todas es-
sas irregularidades apresentadas. 

Companheiros, não abram mão de seus 
direitos já conquistados. Não deixem que es-
ses patrões disponham do trabalhador do jei-
to que quiserem. Estamos de olho!

O calvário dos trabalhadores desta empresa 
de Lagoa Santa vnão tem fim. O caminho 

que ela está seguindo é pantanoso e perigoso. 
É trágico para os trabalhadores que sobrevi-
vem de seus salários e não vêem perspectivas 
de uma melhoria futura e triste para a socie-
dade, pois esta empresa não honra com seus 
compromissos ou cumpre sua função social.

Na Mobran nossos companheiros ainda não 
receberam a 2ª parcela do abono. Isso é direito 
do trabalhador. Além disso, os adiantamentos 
e as cestas básicas estão sempre atrasadas, o 
cartão de transporte não está sendo carregado 
e nossos companheiros não têm café da ma-
nhã. 

Muitas são as promessas, desculpas e de-
monstrações de insensibilidade com os tra-
balhadores, pois na verdade quem está no 
comando não tem as dificuldades que o traba-
lhador tem para sobreviver. 

Um triste fim se desenha, pois a extensão 
dos riscos, custos e consequências não tem 
importância para os patrões, pois impera neles 
o sentimento de impunidade e prepotência.

O Sindicato está de olho e vai tomar as devi-
das providências.
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Horas extras

HORAS EXTRAS

Trabalho sem vínculo 
empregatício

Sem lenço e 
sem documento O Sindicato recebeu várias denún-

cias de irregularidades da Sandvik. 
Muitos trabalhadores são admitidos pela 
empresa para uma função, mas acabam 
fazendo outra, como no setor de solda, 
montagem ou peneiras vibratórias. Isso 
é considerado desvio de função e não 
está certo. 

Talvez  até seja esse o motivo para se 
ter tanto acidente de trabalho dentro da 
empresa. Não se sabe exatamente qual 
o a quantidade, pois a empresa 
esconde e não divulga os núme-
ros . Com uma empresa de 1º 
mundo pode ter tanto acidente e 
escondê-los dessa maneira?

Fora o assédio moral que os 
companheiros sofrem, com che-
fes truculentos e muita pressão. 
Precisamos dar um basta em 
tudo isso.

PLR
A PLR de 2011 da Sandvik foi 

acordada para dois setores: de 
vendas e chão de fábrica. O setor 
de vendas bateu as metas e os 

trabalhadores de chão de fábrica não. 
Por que ?

O que aconteceu é que esta empresa 
está servindo como porto seco.  Ela está 
terceirizando a produção que volta para 
a fábrica para venda, e por isso o setor 
bateu as metas. empresa sempre tem 
mais produtos para vender do que so-
zinha consegue produzir, fazendo com 
que o chão de fábrica não atingisse as 
metas desejadas. 

Sandvik

Desvio de função e acidentes



Os companheiros da PIM 
de Lagoa Santa estão 

revoltados com o tratamento 
e descaso da empresa. Di-
reitos básicos do trabalhador 
metalúrgico não estão sendo 
exercidos, além da pressão 
e assédio moral que nossos 
companheiros sofrem no dia 
a dia no chão de fábrica. 

É de se esperar que uma 
empresa que tem clientes 
como a Tecnometal, Arce-
lorMittal, Brennand Cimento, 
Vale Fertilizantes, vale Porto 
Norte, Vale Pico, Teksid, en-
tre outras, tratem seus traba-
lhadores com respeito, mas 
infelizmente não é o caso da 
PIM. Várias denúncias de ir-
regularidades estão chegan-
do ao nosso Sindicato. 

Parece que nesta empresa 
não existe agendamento de 
férias, ou seja, simplesmente 
o funcionário é avisado numa 
sexta-feira que a partir da 
próxima segunda-feira estará 
de férias. Temos a denúncia 
do caso de um motorista de 
ônibus da PIM que saiu de fé-
rias e retornou em sete dias.

Outra questão muito séria 
é o alto índice de acidente 

até com caso de mutilação. 
O descaso com trabalhador 
é grande a ponto dos compa-
nheiros ouvirem um gerente 
falar que o acidente de uma 
trabalhadora não era grave, 
“ela só tinha quebrado dois 
ossos do tornozelo”. O que 
esta empresa entende por 
grave? Somente no caso de 
mutilação ou morte? Isso é 
um absurdo, tem que parar!

Também recebemos a re-
clamação sobre o intervalo 
para os trabalhadores do 2º 
turno que deveria ser de 11 
horas. Eles saem na sexta-
-feira às 0hs e têm que retor-
nar no sábado às 7h, sendo 
que são proibidos pelo ge-
rente geral de bater o pon-
to para que o Sindicato não 
fique sabendo. Essa atitude 
é um desrespeito a saúde 
e ao direito do trabalhador.  
Nenhum empregador pode 
mandar seus funcionários 
não bater ponto. 

Segundo nossos compa-
nheiros trabalhadores de lá, 
o RH não está cumprindo a 
Convenção Coletiva no que 
se refere a erros de valores 
no pagamento. O valor que 

faltou só é devolvido no mês 
seguinte. A empresa também 
não tem PLR e os trabalha-
dores do turno da noite dizem 
a comida servida no jantar é 
horrível. 

wCompanheiros, isso tem 
que acabar. O Sindicato vai 
apurar essas denúncias e 
tomar as medidas cabíveis 
para a regularização dessa 
situação.
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PIM

Maxiuse

Respeito também é direito do trabalhador

Nossos companheiros da Maxiuse de Lagoa 
Santa estão indignados com o descaso a 

empresa para com seus trabalhadores.  É uma 
empresa de médio porte que precisa melhorar 
e evoluir muito em sua visão gerencial que está 
atrasada e antiquada. 

Várias outras empresas do mesmo porte têm 
benefícios aos seus trabalhadores que nem de 
perto passam pela Maxiuse.

Começando pelo salário, que é uma “mixaria”, 
ela não tem plano de saúde, PLR, cesta básica 
ou fornecimento de refeição. Isso tudo retrata 
o atraso desta empresa que poderia por exem-

plo, participar do Programa de Alimentação do 
Trabalhador (PAT) garantindo uma alimentação 
balanceada, saúde para seus funcionários além 
de poder deduzir os gastos no imposto de ren-
da. Será que ela não sabe disso? Seria falta de 
informação e descaso? 

Os companheiros estão revoltados com a 
pressão que sofrem da chefia para se demiti-
rem. Isso é assédio moral! Também estão in-
dignados com os pequenos furtos que estão 
acontecendo dentro da fábrica e que não estão 
sendo investigados. Isso tudo é uma vergonha 
companheiros!

Descaso com os trabalhadores
Metalúrgica Lisboa

O Sindicato vai enca-
minhar pedido de 

reunião com a direção da 
Metalúrgica Lisboa para 
discutir uma série de si-
tuações irregulares que 
estariam acontecendo 
na empresa na empresa 
e que foram denuncia-
das pelos trabalhadores.

Segundo as denun-
cias, há casos de as-
sédio moral praticados 
contra os trabalhadores 
do chão de fábrica. Os 
companheiros também 
disseram que a Metalúr-
gica Lisboa não fornece 
pão com o café e a ces-
ta básica deixa muito a 
desejar. Além disso, de-
nunciaram que não tem 
CIPA na empresa. 

Sindicato pede 
reunião com a 

empresa
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O Ministério do trabalho e Emprego publicou 
no dia 28 de dezembro de 2011, a portaria 

nº 2686, que altera a data para a obrigatorie-
dade nas empresas da mudança para o ponto 
eletrônico. Para o setor da indústria, comércio 
e serviços ele será obrigatório somente a partir 
do dia 02 de abril de 2012. 

O Ponto eletrônico visa garantir o cumpri-
mento da jornada de trabalho e a efetividade 
das horas trabalhadas sem prejuízo para ne-
nhuma das partes, ou seja, trabalhador, em-
pregador e governo. Veja quadro abaixo:

Companheiros, atestado falso não 
é brincadeira. Além da demissão 

por justa causa, pode levar a prisão.  
No mês passado, um dentista de Goi-
ás foi preso depois de dois meses de 
investigações, por vender atestados. 

A policia civil reuniu mais de 1.500 
atestados suspeitos de serem falsos. 
Só um funcionário apresentou á em-
presa mais de dez atestados assina-

dos pelo dentista.  A pena para quem 
vende e compra pode chegar, se 
condenado, até três anos de prisão.

O atestado médico é um direito 
do paciente/trabalhador e é um do-
cumento que reflete o estado do pa-
ciente e tem fé pública, ou seja, é 
considerado verdadeiro até prova em 
contrário.

Fiquem atentos companheirada!

Posse do diretor do 
Sindicato, Volnei Weber 
Tercetti, no Conselho de 
Previdência Social de 
Contagem , para 
colegiado de 2011-2013

Adiado novamente o uso
do Ponto eletrônico

-A partir de 02 abril = empresas que ex-
ploram atividades na indústria, no comér-
cio em geral, no setor de serviços.

-A partir de 01 junho = empresas que ex-
ploram atividade agro-econômica.

-A partir de 03 setembro = as microem-
presas e empresas de pequeno porte.

Fonte: MTE

Comprar Atestado Médico é crime

Mais uma vez o Sindicato vai fazer o imposto 
de renda de seus sócios gratuitamente. 

Os trabalhadores que receberam em 2011 
rendimentos tributáveis  que  somam mais de 
R$23.499,15 no ano, são obrigados a declarar o 
imposto de renda.  As declarações poderãm ser 
entregues à Receita Federal entre o dia 01/03e 
30/04 de 2012. 

Você trabalhador associado, não deixe para úl-
tima hora e procure o Sindicato. Este é mais um 
benefício para nossos associados.

Para o melhor atendimento de todos 
sócios, a diretoria do Sindicato está 

fazendo algumas mudanças e refor-
mando o Departamento Jurídico.

Agora  temos conosco o advogado, 
Dr. Renato Luiz Pereira, que atende 
toda terça e sexta-feira.

Na segunda e quinta-feira o atendi-
mento é feito pela Drª Maria do Socorro.

JURÍDICODeclaração do Imposto de Renda Mudanças no 
Departamento Jurídico

Parabéns!

Um profundo poder age sobre a terra, as vibrações deste dia estão exclusivamente ligadas 
a você, na sua luta e no seu encontro. Na luta incansável pelas realizações do que parece 
distante mas não impossível, dedicamos a vocês mulheres fortes e decididas à expressão 
máxima de admiração, digna e muito querida, confiante no seu próprio potencial e com 
todos os motivos para erguer os olhos em direção firme e corajosa.

Homenagem do Sindicato de Vespasiano a todas mulheres

A DELP está a quase 50 anos no mercado, 
mas a política da empresa com relação 

ao tratamento dado aos seus trabalhadores 
é sempre a mesma, não muda. A pressão 
por produção é muito grande.

Lá funciona assim: se o vendedor vende 
mal, quem “paga o pato” são os trabalhado-
res da produção, pois os mesmos são obri-
gados a se desdobrar para cumprir o prazo. 
Se o cliente compra, mas o fornecedor de-
mora a entregar, são os trabalhadores que 
sofrem para recuperar o atraso. È assim o 
ano todo.

Os trabalhadores vivem permanentemen-
te sob pressão e isso reflete na saúde e se-
gurança dos trabalhadores. Todas as sema-
nas tem DDS. E se por alguma infelicidade 
acontecer um acidente, a “culpa” vai recair 
sempre sobre o trabalhador. O pior é que se 
ele ficar afastado, a empresa sempre dá um 
jeito de colocá-lo numa outra atividade para 
não entrar no INSS, Parece até que quem 
paga o INSS não é o trabalhador.

Nós do Sindicato realizamos um seminá-
rio no dia 11 de maio de 2011 sobre saúde 
e segurança do trabalho. Naquela época 

convidamos a DELP para participar. Alguns 
representantes da empresa ouviram o pales-
trante dizer que muitas empresas escondem 
os acidentes para não serem penalizadas 
pelo Ministério do Trabalho. 

A lei é clara nessa questão: o trabalhador 
que se acidenta na empresa e fica mais de 15 
dias afastado, tem estabilidade no emprego 
de um ano. Como é que estes trabalhadores 
vão ter acesso a esse direito se a empresa 
não os deixa afastar? Esse é o grande pro-
blema na DELP. Vamos ficar atentos compa-
nheiros!

Pressão por produção na empresa nunca acaba
DELP Serviços


