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O Clube dos Me-
talúrgicos é um 
antigo sonho dos 

metalúrgicos de Vespa-
siano e região que a di-
reção do Sindicato está 
tornando realidade. As 
obras de estrutura e al-
venaria começaram há 
quatro meses atrás e 
avançam a uma veloci-
dade impressionante. 

A direção do Sindica-
to vem trabalhando com 
empenho, dedicação e 
muito sacrifício para en-
tregar a 1ª fase da obra 
ainda este ano. 

No ritmo que vai, va-
mos conseguir atingir 
esse objetivo, com cer-
teza e vai valer á pena, 
pois a companheirada 
merece! 

O sonho está se 
tornando realidade
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No começo era um sonho...

... que está se tornando realidade



 “Esta obra é um sonho da categoria e da 
direção do nosso Sindicato, que está cada 
vez mais perto 
de se tornar re-
alidade. Nossa 
p reocupação 
não é só lutar 
para defender 
e ampliar os di-
reitos dos tra-
balhadores. A 
missão desta 
diretoria tam-
bém é oferecer lazer, porque sabemos que 
isso repercute positivamente na sua saúde 
do trabalhador e sua família. Nós estamos 
valorizando cada centavo do trabalhador. 
Através de cansativas pesquisas no merca-
do, estamos conseguindo adquirir materiais 
de construção de boa qualidade e a um bai-
xo custo. Mas todo esse esforço vai valer a 
pena, pois os metalúrgicos de Vespasiano 
terão o melhor Clube da região”.

Wagner Duarte (Bicudo) 
Presidente do Sindicato
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As obras do Clube dos Metalúr-
gicos na Serra do Cipó come-
çaram há quatro meses, mas 

apesar do pouco tempo, elas estão 
bastante avançadas. Inclusive, a pre-
visão do Sindicato é que a primeira 
etapa esteja totalmente concluída já 
em julho/agosto deste ano.

Na última eleição no Sindicato, 
uma das propostas da atual diretoria 
foi assumir o compromisso de tornar 

realidade este sonho da categoria. 
Para isso, em 2009 o Sindicato ad-
quiriu um terreno de 36 mil metros 
quadrados. A partir daí as obras co-
meçaram e continuam a todo vapor. 

Este é um sonho que está se tornan-
do realidade, graças a colaboração 
dos nossos sócios e a determinação 
da diretoria do Sindicato, encabeça-
da pelo nosso presidente Bicudo, que 
não se detém diante das dificuldades 

e não mede esforços pela levar adian-
te este grande projeto.

O Sindicato tem como meta entre-
gar a obra completa aos trabalhado-
res metalúrgicos de Vespasiano  e 
região até meados de 2014.

Convidamos a todos os trabalha-
dores metalúrgicos da região a irem 
visitar o local para conhecer a obra, 
que na verdade é de todos os meta-
lúrgicos de Vespasiano e região.

- Portaria
- Campo de 
futebol society
- Quadra
- Sauna
- Praça
- Parquinho
- Salão de eventos

uAquisição do terreno de 36 mil metros 

uTerraplanagem  e compactação

u Projeto arquitetônico

u Projeto hidráulico e elétrico

u25 chalés, cada um com estacionamento 
próprio com estrutura para mais 25 chalés

uEstação para tratamento de água capaz 
de atender 500 pessoas ao mesmo tempo

uPoço artesiano com capacidade de pro-
duzir água para atender até 6 mil pessoas

uDrenagem principal (280 manilhas já fo-
ram colocadas)
uInstalação da caixa d’agua com capaci-
dade  para 50 mil litros
uÁrea de camping com vestiários masculi-
no e feminino
uDois estacionamentos com capacidade 
de receber aproximadamente 200 veículos

O que já foi  ou está sendo realizado no Clube Todas as obras que 
serão realizadas no Clube

Obras do Clube avançam a todo vapor

Inicio da terraplanagem

ETE-Estação de Tratamento de EfluentesBase dos chalés

Atualmente os chalés já estão bem adiantadosOs  bloquetes utilizados nas obras do Clube são produzidos no próprio local

A caixa d´água com capacidade de 50 mil litros já foi instalada garantindo uma autonomia no fornecimento para todo o Clube 

Adquirimos o terreno na Serra do Cipó em 2009

- Quiosques
- Duas piscinas
- 50 chalés 
- Dois restaurantes
- Deck Suspenso
- Área de camping
- Estacionamentos

Compromisso com a categoria

Estrutura dos chalés

Estrutura dos chalés

Poço artesiano Alvenaria do chalé



Em reunião com o Sin-
dicato realizada no 

dia 10 de abril no Ministé-
rio do Trabalho, os repre-
sentantes da PIM Produ-
tos Industriais Mecânicos 
assumiram o compromis-
so de  cumprir o que es-
tabelece o artigo 135 da 
CLT, que é de comunicar 
com 30 dias de antece-
dência o inicio do gozo 
das férias de seus empre-
gados.

Sobre o ele-
vado número de 
acidentes que es-
tão acontecendo 
na fábrica, a em-
presa assumiu o 
compromisso de 
trabalhar mais in-
tensamente na 
conscientização 
dos trabalhadores 

e encaminhar as CATs ao 
Sindicato ao mesmo tem-
po que forem transmitidas 
a Previdência. 

Os representantes da 
empresa também garan-
tiram que vão mudar a 
chefia que está pratican-
do assédio moral contra 
os trabalhadores e ainda 
prometeu retornar com o 
fornecimento de água mi-
neral em galões para os 
trabalhadores.

Na mesma reunião, no 
entanto, a empresa ne-
gou a denúncia que tra-
balhadores estariam tra-
balhando “fora do cartão” 
e também não quis re-
conhecer que o intervalo 
entre jornadas não esteja 
sendo respeitado.

Caso a empresa não 
cumpra o que prometeu, 
o Sindicato vai tomar as 
providências cabíveis.

Nós estamos de olho! 

Lagoa Santa São José da Lapa
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No último dia 10 de 
abril, o Sindicato se 

reuniu com representan-
tes das empresas GNA e 
Focus (que são do mes-
mo Grupo) no Ministério 
do Trabalho para discutir 
a seguinte pauta:
-Não cumprimento das 
normas regulamentado-
ras de medicina e segu-
rança do trabalho. 
-Trabalhadores sem re-
gistro em carteira.
-Atraso no depósito do 
FGTS.
-Excesso de horas extras. 

Na reunião, os repre-
sentantes patronais se 
comprometeram em en-
tregar ao Sindicato, até o 
dia 10 de maio, o compro-
vante do pedido de par-
celamento do débito do 

FGTS apresentado junto 
ao Banco. Também pedi-
ram prazo até 20 de maio 
para apresentar os docu-
mentos que comprovam o 
cumprimento das normas 
de saúde e segurança do 
trabalhador.

Além disso, a empre-
sa se comprometeu em 
entregar até o dia 25 de 
abril, a planilha com a 
relação dos empregados 
que realizaram horas ex-
tras. A empresa negou 
que haja trabalhador 
sem registro em carteira. 

Bom companheirada, 
vamos ficar atentos a es-
ses prazos e cobrar da 
empresa o cumprimento 
dos compromissos as-
sumidos no Ministério do 
Trabalho!

Quem recebeu rendimentos tri-
butáveis em 2011 acima de 

R$ 23.499,15 deve apresentar sua 
declaração de imposto de renda 
até o dia 30 de abril.  Portanto, o 
prazo está se esgotando. 

Lembrem-se que este ano, o 
Sindicato dos Metalúrgicos de Vespasiano, buscando um 
melhor conforto para os seus associados, desde o dia 01 
de abril vem verificando as declarações de imposto de 
renda dos trabalhadores visando uma análise preliminar 
do processamento da declaração com o intuito de regu-
larizar qualquer pendência que porventura se processe. 
Não perca tempo! Procure o Sindicato!

Sindicato se reúne com a direção da 
PIM no Ministério do Trabalho

GNA e Focus pedem prazo atender 
as reivindicações dos trabalhadores

O prazo está acabando!

04  |  INDEPENDÊNCIA Operária  |  Maio 2012

Eleições no Sindicato

O Sindicato vai pedir reunião com a direção da empresa Mecan 
para discutir a seguinte pauta de reivindicações: isonomia Sala-

rial, insalubridade, desvio de função e PLR.

Também com MIC Suporte
O Sindicato também quer se reunir com a direção da MIC Suporte 

para discutir o fornecimento de uniforme, creche e as denúncias de 
que a empresa estaria vendendo as maquinarias. Nos próximos dias 
estaremos encaminhando o pedido para essas duas empresas a fim 
de agendar a data da reunião.

Sindicato vai pedir reunião 
com a Mecan de Vespasiano

Seminário sobre saúde e 
segurança em Sete Lagoas
O presidente do Sindicato, 

Wagner Duarte (Bicudo),   
o secretário geral, Cristiano 
Teotônio Pereira, juntamente 
com o diretor de administração 
e finanças, Volnei Weber e o 
diretor de saúde e seguran-
ça, Adilson Eustáquio Alves, 
participaram de um Seminário 
sobre Saúde do Trabalhador 
e Previdência Social em Sete 
Lagoas no dia 13 de abril. 

Os assuntos abordados no 

seminário foram Reabilitação 
Profissional; Pericia Médica 
“modelo atual X novo modelo”; 
aposentadoria especial; e PPP, 
perspectivas atuais e futuras. 

O seminário foi muito impor-
tante, pois aprofundou a dis-
cussão sobre temas de grande 
relevância para os trabalha-
dores e contou com a partici-
pação de palestrantes de alto 
nível, que são verdadeiras au-
toridades no assunto.

Este ano o Sindicato não irá realizar a comemoração do 1º de Maio por questões burocráticas. 
Desejamos a todos os trabalhadores de Vespasiano e região, e principalmente aos nossos 
companheiros metalúrgicos, que o Dia Internacional do Trabalhador seja de muita reflexão!

Parabéns companheirada! A luta continua!  

1º de Maio - Dia Internacional do Trabalhador
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