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A  FORÇA 
DA 
MULHER
Mesmo ainda sofren-

do forte discrimi-
nação, preconceito 

e opressão, as mulheres 
continuam avançando nas 
suas conquistas e hoje já 
ocupam papel de destaque 
dentro da nossa socieda-
de. No Brasil, a maior prova 
que elas vêm conquistan-
do cada vez mais espaços, 
está no fato de uma mulher 
ter sido eleita, pela primeira 
vez na história, presidente 
do Brasil. 

Embora boa parte das 
mulheres que trabalham 
fora continue cumprindo du-

pla ou tripla jornada e tam-
bém ainda receba salário 
menor que os homens que 
cumprem mesma função, 
de 2001 a 2009 a proporção 
de famílias chefi adas por 
mulheres no Brasil subiu 
de aproximadamente 27% 
para 35% do total. 

Outro dado que mostra o 
avanço conquistado pelas 
mulheres brasileiras está 
refl etido na cada vez maior 
participação das mulheres 
em cargos de chefi a. Em 
1996/1997, elas represen-
tavam 10,39% do total. Hoje 
representam mais de 22%.

Esses avanços adquirem 
um signifi cado ainda maior 
se levarmos em conta que 
eles foram conquistados 
num cenário totalmente ad-
verso. Para chegar até aqui 
as mulheres venceram pre-
conceitos, desconfi anças, 
violências e outros terríveis 
obstáculos. 

Provavelmente as mulhe-
res vão continuar enfrentan-
do essas barreiras por mui-
to tempo ainda, mas a luta 
delas só acaba quando o 
homem e a mulher tiverem 
igualdade plena de direitos, 
oportunidades e salários.  

Essas são as diretoras do Sin-
dicato que estão em permanen-
te luta pela defesa e ampliação 
dos direitos das metalúrgicas de 
Pouso Alegre e Região.

Christiane
 (Sumidenso) Zildene 

(Automotiva Usiminas) 



A Lei Maria da Penha, aprovada 
em 2006, é uma grande conquis-

ta das mulheres brasileiras, pois re-
conhece a violência doméstica como 
crime e não como assunto privado. 
Ela derrubou a farsa machista resu-
mida na frase “em briga de marido e 
mulher, ninguém mete a colher”. 

Agora a Lei é aplicada a todos 
aqueles personagens violentos, que 
por covardia e amparados pela im-
punidade, agridem ou maltratam 
suas companheiras como se fossem 
donos e senhores de seus corpos.

Mas para a Lei ser mais efi ciente, 
são necessárias ainda a implanta-

ção e ampliação 
de políticas públi-
cas de combate 
e prevenção da 
violência contra a 
mulher. O mais im-
portante, no entan-
to, é a conscienti-
zação da mulher 
que é vitima, de 
que deve denun-
ciar seu agressor, 
pois segundo um levantamento fei-
to, mais de 40% das agressões não 
chega a Justiça.  

Não é só no lar que há violência 

constante contra a mulher. O assé-
dio moral e sexual praticados no am-
biente de trabalho são outras formas 
de violência e precisam ser denun-
ciados e combatidos.
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Violência contra a Mulher: tolerância zero!

O dia 08 de março foi escolhido como o Dia 
Internacional da Mulher em homenagem 

as operárias russas que, neste dia, no ano de 
1917, realizaram uma greve contra a fome, a 
guerra e czarismo. Este foi um dos fatos que 
impulsionou o processo que culminou na revo-
lução russa. 

Em 1910, durante a II Conferência Interna-
cional de Mulheres, realizada na Dinamarca, 
foi proposto que o dia 8 de março fosse decla-
rado Dia Internacional da Mulher em homena-
gem às operárias de Nova Iorque. A partir de 
então esta data começou a ser comemorada 
no mundo inteiro simbolizando o conjunto de 
ações de mulheres que cotidianamente, lutam 
por transformações no mundo, no trabalho e 
na sociedade.

Por igualdade 
no trabalho

Muito embora a presença das 
mulheres no mercado de tra-

balho esteja crescendo bastante 
nos últimos anos, a desigualdade 
entre mulheres e homens ainda 
continua grande. Elas, mesmo 
com mais anos de estudo, rece-
bem salário menor e ainda são 
maioria entre os desempregados. 

A discriminação e o preconceito 
são os grandes responsáveis por 
essa diferenciação, pois coloca a 
mulher num patamar de inferiori-
dade que não existe, a não ser na 
cabeça daqueles que tem a men-
talidade na idade da pedra.

Essa desigualdade começa na 
escola, continua na universidade 
e prossegue no ambiente de tra-
balho. Para a sociedade machista, 
a mulher nasceu para cuidar dos 
afazeres domésticos. 

Para conquistar avanços e 
vencer essa mentalidade pré-
-histórica, a mulher tem que lutar 
incessantemente. Essa luta está 
colocada em cada ação, em cada 
atitude, em cada tarefa que ela 
desempenha no seu dia-a-dia no 
ambiente acadêmico, de trabalho 
ou em casa.

Dia 
Internacional 
da Mulher

8 de Março
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O pagamento da 2º parcela da 
PLR, segundo documento de 

acordo assinado entre empresa, co-
missão de trabalhadores e Sindicato, 
será feito até o dia 11/03.  

O cálculo de quanto cada traba-
lhador irá receber dependerá dos 
percentuais de metas atingidas que 
a empresa irá divulgar nos próximos 

dias. 
O acordo estabelece que mesmo 

que o lucro da empresa seja igual ou 
menor que zero, os trabalhadores re-
ceberão um valor de PLR equivalente 
ao cumprimento de metas de resul-
tado coletivo e individual, traduzidos 
nos indicadores setoriais e individu-
ais.

Como calcular?
O cumprimento de indicadores se-

toriais e dos indicadores individuais 
garantirá o recebimento de um valor 
de PLR que será calculado conforme 
a seguinte fórmula:

1,5 salário base x porcentagem das 
metas de indicadores setoriais + por-
centagem das metas individuais. 

 Pouso Alegre

Nesta empresa, 
o Sindicato fla-

grou trabalhadores/
as sendo submeti-
dos a uma situação 
de constrangimento, 
com revistas em suas 
bolsas pela vigilân-
cia da empresa. Até 
quando vamos assis-
tir a cenas como es-
sas?

Rexam 
Sindicato 
acompanha 
eleição da 
Cipa, realizada 
em 10/02/2011

Pagamento da 2ª parcela 
da PLR será feito até o dia 11 de março

Trabalhadores da Sumidenso 
aprovam proposta de PLR

Em reunião 
realizada 

dia 10/02 , 
com a direção 
da empresa 
chegou-se a 
seguinte pro-
posta de fe-
chamento da 
segunda par-
cela da PLR 
DE 2010:

R$ 420,00  
+  R$ 200,00  que serão pa-
gos no dia 28/ fev. Com mais 
os R$ 420,00 que foram pa-
gos na primeira parcela, o 
valor total da PLR é de R$ 
1.040,00.  

A proposta foi aprovada por 
unanimidade nesse mesmo 
dia em assembléia de traba-
lhadores realizada na portaria 
da empresa (foto).

Nos próximos dias o Sindi-
cato irá se reunir novamente 
com a empresa para discutir 
a seguinte pauta:

- Licença Maternidade de 
180 dias;

- Troca da Cesta Básica 
pelo Ticket Alimentação;

- Aumento Salarial 
- Redução no preço do 

transporte, etc.

 Automotiva Usiminas

K- MEX
Trabalhadores passam por 

constrangimento

Trabalhadores sendo revistados na saída da empresa

Assembléia dos 
trabalhadores da 
Automotiva Usiminas

Dia: 13 de março
Hora: 09 horas
Local : Sindicato

Pauta: Definir o que fazer com relação 
a questão de insalubridade/periculosi-
dade, pois até o momento a empresa 
não apresentou nenhuma proposta
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3423.3966
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sindmetpa@veloxmail.com.br

SINDICALIZE-SE

Kidde
Sindicato consegue reverter 
critérios para concessão de 

cesta básica

Em reunião com a direção desta empresa no dia 18/02, 
o sindicato conseguiu reverter os critérios para conces-

são da Cesta Básica. Agora o trabalhador não corre o risco 
de perder este direito pelo simples fato de ter um atraso, 
apresentar um atestado médico (no caso de uma falta) ou 
por qualquer outro motivo. 

Até a primeira quinzena de abril, a empresa irá dar uma 
resposta com relação as outras reivindicações que apre-
sentamos: PLR, equiparação salarial com Extrema, trans-
porte, melhorias no refeitório, alimentação e exercício La-
boral. Vamos ficar atentos!

Metalúrgica Jacutinga
Sindicato cobra explicações

da empresa

Na última segunda-feira, 21/02,  diretores do Sindicato 
se reuniram com a direção desta empresa para cobrar 

explicações referentes a denúncias de irregularidades fei-
tas pelos trabalhadores. 

Como de praxe, a empresa negou tudo e chegou a ale-
gar que as denúncias não passavam de questões pes-
soais de alguns. No final, alegou que iria agendar outra 
reunião com o Sindicato para discutir os seguintes pontos: 
PLR, Cesta Básica, Implantação do Restaurante e melho-
rias nas condições de trabalho etc.

DELPHI
Vamos aumentar a pressão, 

companheirada!

Após várias rodadas de negociação entre empresa, sin-
dicato e trabalhadores para tratar da PLR 2011, não 

houve nenhum avanço. A empresa se mantém irredutível 
e quer impor aos trabalhadores as mesmas metas absur-
das do ano passado. 

Chamamos a atenção dos trabalhadores/as para aumen-
tar a pressão, principalmente com uma maior participação 
nas assembléias na portaria da empresa, do contrário fica 
difícil mudar a postura dos representantes patronais.

Os gastos financeiros que o Sindi-
cato teve com as obras de acaba-

mento da sede própria, incluindo mate-
riais hidráulicos, ferragens,locação de 
equipamentos, cimento, areia, mão-
-de-obra, etc. totalizaram até agora, 
R$13.490,00 reais. O relatório detalha-
do de todo o gasto encontra-se a dis-
posição dos associados no Sindicato.

JACUTINGA OURO FINO

SINDICALIZAÇÃO 
EM OURO FINO

Continua a todo vapor a campanha 
de sindicalização nas empresas da 
Região de Pouso Alegre. No dia 04/03 
a equipe de sindicalização do nosso 
Sindicato estará na empresa MG-SUL 
em Ouro Fino.

Obras de acabamento da sede própria

Sindicato 
presta contas


