
Devolução aos SÓCIOS

Estão abertas as inscrições para o Seminário de PPR (Programa de Participação nos Resultados).
Este seminário tem o intuito de capacitar e qualificar os dirigentes Sindicais e membros das comissões de 
PPR das empresas, para uma melhoria nas mesas de negociações.
O seminário será nos dias 13 e 14 de Maio de 2011.
Maiores informações na secretaria do Sindicato.

26, 27,28 e 29 de abril de 2011

Tel: (35) 3435-1611 / Fax: (35) 3435-2403

Conforme promessa feita na campanha eleitoral, vamos devolver aos sócios do STIMEIC a porcentagem correspondente ao 
sindicato, (60%) de um dia de trabalho, que foi descontado em folha de pagamento no mês de março. 
Essa devolução será paga: 
•à partir do dia 15 do mês de junho
•proporcionalmente ao tempo de associado
•mediante apresentação do desconto no  holerit de pagamento no mês de março do  
associado. 
LEI Nº 11.648, DE 31 MARÇO DE 2008.
Dispõe sobre o reconhecimento formal das centrais sindicais para os fins que especifica, 
altera a Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, 
de 1º de maio de 1943, e dá outras  providências. 
Art. 5º  Os arts. 589, 590, 591 e 593 da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, aprovada 
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, passam a vigorar com a seguinte redação: 
Art. 589.   
II - Para os trabalhadores: 
a) 5% (cinco por cento) para a confederação correspondente; 
b) 10% (dez por cento) para a central sindical; 
c) 15% (quinze por cento) para a federação; 
d) 60% (sessenta por cento) para o sindicato respectivo; 
e) 10% (dez por cento) para a ‘Conta Especial Emprego e Salário’. 



A primeira atividade das mulheres 
trabalhadoras metalúrgicas em 
Extrema aconteceu em 10 e 11 de 
março promovido pela secretaria 
de mulheres do STIMEIC (Sindicato 
dos Metalúrgicos de Extrema) e a 
FEM/CUT-MG (Federação Estadual 
dos Metalúrgicos de Minas Gerais) 
que foi realizada na porta de 
algumas fábricas da nossa base.

Foram distribuídos folders 
com matérias voltadas para as 
mulheres e as Sócias do sindicato 

foram presenteadas com uma 
camiseta feita especialmente 
para a comemoração de 08 
março e também uma linda 
rosa.

Estavam presentes nesta 
atividade diretoras da FEM CUT, 
da CNM e diretoras e diretores 
do STIMEIC. As trabalhadoras 
aprovaram a homenagem.
Na oportunidade foi reafirmada 

a Campanha de Sindicalização de 
Mulheres e também a convocação 
para o ”1º Encontro da Mulher 
Trabalhadora nas empresas 
Metalúrgicas de Extrema, Itapeva e 
Camanducaia”, que será realizado 
em maio com objetivo de formar 
e informar as mulheres sobre seus 
direitos.

O tema do Encontro é “Igualdade 
de Oportunidades na Vida, no 

Trabalho e no Movimento Sindical” 
que a CUT está desenvolvendo e 
tem como objetivo denunciar e 
avançar na superação da situação 
de discriminação no cotidiano 

do mundo e do trabalho, que as 
mulheres ainda hoje enfrentam, 
mesmo com 
todos os  avanços 
conquistados.

Conheça a nossa Convenção 
Coletiva de Trabalho (CCT)

O sindicato dedicará esta coluna no 
intuito de informar o trabalhador 
dos direitos e deveres previstos 
em nossa Convenção Coletiva.
Nesta edição, falaremos sobre 
a cláusula 54 que trata sobre o 
abono de férias.
O abono contempla o trabalhador 
que não possua mais de 07 (sete) 
faltas, justificadas ou não, dentro 
do período aquisitivo.

O abono de férias deverá ser 
pago pela empresa quando o 
trabalhador sair em gozo de suas 
férias, com os seguintes valores:
a)1/3 do salário nominal para 
o empregado que tiver 0 (zero) 
faltas;
b)1/4 do salário para quem possuir 
até 4 (quatro) faltas no período 
aquisitivo e,
c)1/5 do salário nominal para 

quem possuir mais de 4 e até 7 
faltas no período.
A nossa Convenção coletiva nesta 
mesma cláusula, enumera as 
circunstâncias em que a ausência 
do companheiro ao trabalho não 
serão consideradas como faltas.
Estas condições serão 
comentadas na próxima edição, 
porém, o companheiro poderá 
acessar o nosso site na internet: 

www.sindextrema.com.br e 
conferir a íntegra da cláusula em 
nossa Convenção.

Companheiros
Desde o começo do ano temos discutido sobre  pendências 
que ficaram do ano passado.
E agora é hora de começarmos a tomar as atitudes que 
a lei nos garante. Nos reunimos com algumas empresas 
e como sempre fomos recebidos em umas e em outras 
não. As reivindicações dos trabalhadores foram e estão 
sendo atendidas, mas em compensação em algumas 
empresas ainda não.
O que não podemos aceitar é que certas empresas não 
cumpram, no mínimo, as leis que regem a CLT e nem as 
cláusulas da nossa Convenção Coletiva, como é o caso 
do Abono Único Especial, o transporte da empresa nos 
casos de Doença (Emergência), etc. 
Posso afirmar que tomaremos as providências 
necessárias para cobrar das empresas o que é devido ao 
trabalhador.
Queremos alertar os trabalhadores sobre o cuidado 
com as documentações que a empresa traz para vocês 
assinarem, pois infelizmente algumas agem sem nenhum 
escrupulo e é preciso ficar atento.
Verifiquem, leiam e, na dúvida, venham nos consultar, 
pois muitas armadilhas são preparadas para prejudicar 
você trabalhador. 
O Sindicato é sua ferramenta de luta, venha nos procurar.

Atividade de Mulheres em Extrema

1º Encontro de Mulheres Metalúrgicas 
de Extrema e Região

Igualdade de oportunidades na vida, no trabalho e no 
movimento sindical.

No dia 28/05/2011 acontece o 1º Encontro das Mulheres trabalhadoras 
nas empresas Metalúrgicas, Mecânicas, Elétricas e Eletroeletrônicas de 
Extrema, Itapeva e Camanducaia.

O STIMEIC tem o prazer de convidá-las para participar deste importante 
evento, no qual discutiremos os desafios e dificuldades para participação 
das mulheres no mundo do trabalho e no movimento sindical.

 Mulheres... hoje somos nós as continuadoras da luta pelos direitos, 
pela igualdade e pela vida!

Faça sua inscrição pelo telefone (35) 3435 - 1611



Barasch... e a luta 
continua!

Plenária em Belo Horizonte

Neste mês de 
março, o sindicato 
esteve reunido com 
a empresa Barasch  
para tentar colocar 
um fim sobre a 
questão do pagamento do 
Abono Único Especial, previsto 
na clausula 13° da CCT 
2010/2011.

A empresa alega que em 
função de pagar aos seus 
funcionários um “prêmio” 
mensal, a mesma estaria 
isenta do pagamento do 
referido abono. Entretanto, 
foi explicado a Empresa que 
esta “premiação” não pode ser 
considerada como distribuição 
de Lucros e Resultados (PLR) 
o que isentaria a empresa de 
pagar o referido abono.

Assim, a empresa, mesmo 
pagando “prêmios” mensais, 
está obrigada a pagar o referido 
Abono Único previsto na CCT, 
sendo que já deveria ter sido 

pago em duas parcelas, vencidas 
em 20/11/2010 e 20/12/2010. 
O Sindicato também sugeriu 
que a empresa institua o 
programa de PLR para o ano de 
2011, tudo em conformidade 
com a lei n°10.101, fazendo 
a eleição de comissão 
composta por trabalhadores 
para acompanharem as metas 
estabelecidas.

A empresa ficou de dar uma 
resposta, o mais breve possível. 

O Sindicato vai ficar 
aguardando essa resposta até 
o final de abril, caso a empresa 
não se manifeste vamos realizar 
assembleia com os trabalhadores 
para decidir o rumo da nossa 
luta.

Ainda neste mês de Abril o 
Sindicato cobrará uma resposta.

Depois de muitos sábados trabalhados sem 
descanso, conseguimos finalmente conquistar o 
atendimento da nossa reivindicação.

Na época o nosso sindicato, atendendo aos 
companheiros, reuniu-se com a direção da empresa 
exigindo que a mesma atendesse a reivindicação 
de seus funcionários.

Agora temos certeza de que estávamos no 
caminho certo, pois a partir do dia 18/04, todos os 
trabalhadores da empresa poderão ficar com suas 
famílias aos sábados, que para nós do sindicato, é 
um direito incontestável.

Parabéns a todos! Essa vitória é de vocês!

No dia 30/03/2011, foi realizada 
a Plenária de análise de política 
de conjuntura na Escola Sindical 
em Belo Horizonte, para debater 
diversos assuntos como: Atual 
política sindical, a conjuntura 
política, econômica, e mundial, 
globalização e comunicação in-
stantânea, etc.

Foi tirado um número de del-
egados para representar o Estado 
de Minas Gerais no 8° congresso 
da CNM. Cada região deveria in-
dicar um nome. O Sul de Minas 
ficou com uma vaga e o nome  
deverá ser definido em reunião do 
Comando Sul. Na ocasião a enti-
dade foi representada pelo presi-
dente Vanderlei Pereira Marques 
e pelo secretário geral Aparecido 

dos Reis, de Extrema. 

Reunião do Comando Sul

No dia 31 de março o Sindicato 
participou da reunião do Comando 
Sul realizada em Varginha. Nessa 
reunião foram abordados vários 
assuntos, entre eles: 

*Indicação do representante do 
Sul de Minas para compor a dire-
toria da CNM, onde o companheiro 
Vanderlei Marques foi indicado pe-
los demais. 

*O seminário de PLR ou PPR 
que se realizará nos dias 13 e 14 
de maio.

*O inicio da campanha salarial e 
campanha de sindicalização.

* Extensão de base do sindicato 
de Alfenas, e outros assuntos.



Fique sócio e usufrua dos convênios feitos com os 
comerciantes de Extrema, Itapeva e Camanducaia

Aniversáriantes do mês de Março e Abril

EXPEDIENTE
Boletim Informativo do Sindicato dos Trabalhadores nas 
Industrias Metalurgicas, de Material Eletrico e Eletronico de 
Extrema, Itapeva e Camanducaia. Edição nº 3, Abril de 2011
Presidente: Vanderlei Marques
Jornalista responsável:


