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Calcule seu salário 
Veja como exemplo o valor de R$2.282,40

Empresas                Salário de       Multiplicar      Salário de    Diferença 
                                     setembro              por             outubro       devida

Até 50 empregados

Mais de 50 empregados

R$ 2.282,40      1,095      R$ 2.499,23 R$ 216,83

R$ 2.282,40      1,10      R$ 2.510,64 R$ 228,24

uReajuste salarial
- Para trabalhadores de empresas com 
mais de 50 funcionários  10%
- Para trabalhadores de empresas com 
menos de 50 funcionários  9,5%

uPiso salarial
-Empresas até 100 empregados: R$ 
640,20
-Empresas com mais de 100 e menos de 
200 empregados: R$ 708,19
-Empresas com mais de 200 empregados: 
R$ 943,80

- Mecan: R$ 907,00
- MDE: R$ 862,50

uAbono
- Até 10 empregados   R$ 227,82
- De 11 até 25 empregados R$ 317,76
- De 26 até 50 empregados R$ 443,64
- De 50 até 100 empregados R$ 498,18
- Mais de 100 empregados R$ 619,52

uManutenção das 
cláusulas anteriores

Vencemos!Campanha Salarial 2011

Apesar da crise econômica internacional 
e da intransigência dos patrões durante 
o processo de negociação, conseguimos 

fechar mais um acordo vitorioso para os meta-
lúrgicos de Vespasiano, Lagoa Santa, Confins e 
São José da Lapa com aumento real nos salá-
rios, abono, valorização do piso salarial, avan-
ços das cláusulas sociais, entre outras impor-
tantes conquistas. 

Não foi uma campanha salarial fácil, pois nos 
primeiros meses as propostas patronais não 
avançaram e só contemplavam a reposição da 
inflação. Mas o envolvimento da companheira-
da na luta fez os patrões recuarem e atenderem 
nossas reivindicações. 

Essa vitória foi construída com a participação 
de todos: Sindicato e trabalhadores. O Sindica-
to foi firme na mesa de negociação e conduziu 
com sabedoria a luta da categoria rumo a mais 
uma vitória. Os trabalhadores não se intimida-
ram com as ameaças e pressão das chefias e 
participaram em peso das atividades realizadas 
pelo Sindicato nas portarias das fábricas.

Portanto foi uma vitória da unidade e da garra 
dos metalúrgicos de Vespasiano e Região.  Va-
leu companheirada!

“ Apesar de ter sido vitoriosa, a cam-
panha salarial foi apenas uma etapa. 
Muita coisa ainda precisa mudar, pois 
as condições no chão de fábrica preci-
sam melhorar muito e a sobrecarga de 
trabalho é uma realidade a ser com-
batida. A segurança tem que ser prio-
rizada, pois os acidentes continuam 
acontecendo com freqüência e os tra-
balhadores permanecem expostos a 
agentes no-
civos à saú-
de. Além 
disso, na 
maioria das 
empresas 
o assédio 
moral infer-
niza a vida 
de muitos 
companhei-
ros.” 

Wagner Duarte (Bicudo)
presidente do Sindicato

A luta não para por aí Nossas conquistas
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Isonomia e Horas Extras
Conforme já foi publicado no 

nosso Boletim, a Tecnometal 
se comprometeu em, até o dia 19 
de dezembro/2011, entregar no 
Sindicato relatório comprovando a 
redução do serviço extraordinário 
e, também, sua primeira proposta 
de Plano de Cargos e Salários.

Em relação às horas extras, há 
compromisso da empresa em re-
alizar uma redução sistemática no 
número de horas até atingir o limite 
legal. Ou seja, só seriam realizadas 
nas eventualidades e em caso de 
necessidade iminente. Isto é o que 
determina a lei.

Em relação ao Plano de Cargos e Salários é proposta do Sin-
dicato que este seja implantado corrigindo as diversas distorções 
que existem atualmente, pois em algumas funções chagam a existir 
cerca de 12 salários diferentes. 

No nosso entendimento não poderiam existir mais do que três 
faixas, com possibilidade de ascensão profissional, o que estabele-
ceria um tratamento mais justo entre os profissionais. A empresa se 
comprometeu a apresentar um estudo preliminar na reunião do dia 
19, e o PCS (plano de Cargos e Salários) deverá ser implantado até 
o final de fevereiro.

Participação nos Lucros ou Resultados
O programa atual de PLR da Tecnometal se encerra no dia 31 de 

dezembro de 2011. Na primeira semana de dezembro já aconteceu 
uma primeira reunião do Sindicato com a empresa na qual foi acer-
tado o calendário de eleição da Comissão, e, no dia 21 de dezem-
bro/2011, acontecerá a primeira reunião da Comissão e Sindicato 
com a direção da empresa. Fiquem de olho!

Estabelece o Art. 460 da CLT que, “na 
falta de estipulação do salário ou não 

havendo prova sobre a importância ajus-
tada, o empregado terá direito a perceber 
salário igual ao daquele que, na mesma 
empresa, fizer serviço equivalente, ou do 
que for habitualmente pago para serviço 
semelhante.”

Pois bem, a empresa, a pretexto de “re-
duzir a massa salarial”, vem, desde o iní-
cio deste ano, implementando, ou tentando 
implementar uma série de alterações na 
sua estrutura salarial. Afirma-se que tais 
mudanças seriam necessárias, pois garan-
tiriam a rentabilidade da empresa e a sua 
conseqüente manutenção em Vespasiano.

A primeira medida seria só contratar au-
xiliares e estes permaneceriam nesta con-
dição por três anos. 

Outra medida seria esticar o tempo de 
permanência nos cargos de salários mais 
baixos, ampliando o tempo no cargo de 
operador aprendiz de 2 anos e três meses 
para cinco anos, e alterando a nomencla-
tura do cargo de Operador Aprendiz para 
Operador de Trefilação.

Com esta mudança, a empresa conse-
guiria aumentar, em quase seis anos, o 
tempo necessário para se atingir o salário 
de Operador de Máquinas, o que contraria, 
veementemente, o que estabelece a lei.

Ainda em relação ao custo da folha de 
pagamento, é bom lembrar que, há cerca 
de 15 anos atrás, a BMB tinha quase mil 

empregados e produzia metade do que pro-
duz hoje. Ou seja, a empresa reduziu em 
mais de 50% o número de trabalhadores, o 
que reduziu, consequentemente, em mais 
de 50% o custo da folha de pagamento.

Vale lembrar, ainda, que preço dos pro-
dutos da empresa sempre foi em dólar. E 
há quinze anos atrás, o dólar tinha o pre-
ço equivalente a R$ 1,00 (um real), e vale, 
hoje,  R$ 1,80 (um real e oitenta centavos).

A terceira medida seria transferir parte da 
produção da unidade de Vespasiano para 
Itaúna. Isto porque lá em Itaúna os salários 
são muito mais baixos, e isso aumentaria, 
mais ainda, a rentabilidade da empresa. 

Pera aí! Então não é a folha de salá-
rios que compromete a rentabilidade da 
BMB!?!?

É isso mesmo! Na verdade, o que a em-
presa está pretendendo é ampliar sua lu-
cratividade e transformar a BMB de Ves-
pasiano em uma China, pois, em Itaúna, a 
empresa já conseguiu isso.

É por conta disso, o Sindicato já acionou 
a BMB e deixou bem claro para a empre-
sa que, caso seja sua intenção transformar 
Vespasiano em uma China, e, de quebra, 
manter sua China em Itaúna, não vai pou-
par esforços. Vamos, em primeiro plano, 
buscar a negociação para evitar que este 
tipo de projeto se concretize. Mas, se não 
for possível evitar, vamos buscar todos os 
meios, em todas as esferas possíveis, para 
evitar essa aberração.

Em negociação com a Dire-
ção da empresa, o Sindi-

cato conseguiu, finalmente, a 
tão sonhada Cesta Básica. A 
Cesta, que terá o valor inicial 
de R$ 55,00 (cinqüenta e cinco 
reais), começará a ser forneci-
da já neste mês de dezembro. 
A medida foi aprovada pelos 
trabalhadores, em assembléia 
realizada na portaria da fábrica, 
e a cesta será fornecida em ali-
mentos (in natura).

Outra medida, que também 
foi aprovada pelos trabalhado-
res, foi a alteração no piso sa-
larial. De acordo com a CCT-
2011/2012, o Piso Salarial da 
Semeato, que era de R$ 643,80 
em setembro/2011, deveria 
passar a ser, a partir de 1º de 
outubro/2011, de R$ 708,19. 
Com a negociação, o Piso Sa-
larial da Semeato passou a ser, 
de R$ 800,00 (oitocentos reais), 
ou seja, houve um aumento de 
24% (vinte e quatro por cen-
to) no valor do piso salarial da 
empresa, de setembro para ou-
tubro, o que é uma importante 
conquista.

Em relação ao processo de 
insalubridade, a empresa pro-

pôs pagar o montante de cerca 
de 72 mil reais, para por fim à 
demanda judicial. Este valor, 
distribuído entre todos os traba-
lhadores, significaria um bônus 
que varia entre R$ 100,00 e R$ 
826,00, pagos em duas parce-
las, nos meses de maio e junho 
de 2012.

A proposta, que também foi 
aprovada pelos trabalhadores, 
é boa, pois, além de contem-
plar todos os empregados, não 
tira o direito individual daquele 
trabalhador que quiser acionar 
a justiça individualmente, plei-
teando o direito à insalubridade 
em grau máximo. Além disso, o 
prosseguimento do processo, 
ou seja, a realização do levan-
tamento, não seria garantia de 
ganho, nem contemplaria a to-
dos os trabalhadores.

Outro fator muito importante 
é que a Semeato vai crescer, 
e muito, a partir de 2012, e já 
temos o compromisso da em-
presa em continuar sentando 
com o Sindicato, para discutir 
melhorias, em todos os aspec-
tos, no ambiente de trabalho da 
empresa. Fiquem atentos! 

O Sindicato assinou com a empresa, o 
Acordo Coletivo prevendo o novo Piso 

Salarial. O reajuste aplicado foi de mais de 
15% sobre o valor anterior, passando a valer 
R$ 906,40, a partir de 1º de outubro de 2011. 
Este novo salário beneficiará cerca de 60 tra-
balhadores e demonstra o importante avanço 
que tivemos nas relações sindicais com a em-
presa.

Faz parte do acordo a realização de uma 
Campanha de Sindicalização no interior da 
empresa. Ou seja, durante a vigência do acor-
do o Sindicato e a Mecan ajustarão visitas, no 
intervalo de refeição, no interior do estabele-
cimento, para a realização de uma campanha 
junto aos trabalhadores, visando ampliar nos-
so quadro de associados na empresa. 

Esta é mais uma demonstração de que não 
existe qualquer impedimento, por parte da di-
reção da empresa, de que os companheiros 
se sindicalizem. Prova maior disso é que já 
existem companheiros sindicalizados na Me-
can e nenhum deles sofreu qualquer tipo de 
perseguição. Entretanto, infelizmente, ainda 
existem algumas pessoas na empresa, mal in-
tencionadas ou despreparadas, que ainda cis-
mam em colocar fantasmas onde não existe.

Sindicalizar faz bem, pois nos fortalece nas 
relações com a empresa, e a prova maior dis-
so, são os resultados, muito positivos, que 
estamos obtendo nos últimos tempos. Forta-
leça seu Sindicato! Você tem muito a ganhar! 
SINDICALIZE-SE!

Cesta Básica, Piso Salarial e 
Insalubridade

Não à Precarização! Piso Salarial e Sindicalização

TECNOMETAL SEMEATO

MECANBMB
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Até setembro de 2011, todos indi-
cadores apontavam que o valor 

do PPR seria muito bom, com previ-
são de0 mais de um salário nominal. 
Entretanto, por conta de um serviço 
supostamente mal contratado no iní-
cio do ano, os indicadores demons-
traram uma queda a partir de outubro. 
Em novembro, ao que parece, as coi-
sas melhoraram um pouco.

No entendimento do Sindicato, os 
trabalhadores não podem ser pena-
lizados ou prejudicados por conta 
desse tipo de coisa. A companheira-
da ralou, e está ralando muito, para 

garantir o atingimento das metas, às 
quais têm controle e interferência, e 
não podem, nem vão, pagar o pato, 
por fatores ou situações que sequer 
tem acesso.

O Programa se encerra em 31 de 
dezembro. Até lá nossa expectativa 
é que a direção da empresa tome as 
providências necessárias para garan-
tir o sucesso do PPR. Afinal, foi muito 
empenho e muita dedicação ao longo 
de 2011, para chegar no fim e sofrer 
uma decepção, por conta de coisas 
que sequer os trabalhadores têm 
acesso.

Conforme consta da Licença Prévia e 
Licença de Instalação concedida pelos 

órgãos ambientais oficiais à Delp, a em-
presa vai aumentar em cerca de 50%, sua 
capacidade de produção em Vespasiano. 
De acordo com a Licença, “o objeto desta 
expansão compreenderá um aumento de 
13.000 m² na área construída da empresa, 
que consistirá na implantação de 2 novos 
galpões de produção e 01 galpão de jatea-
mento e pintura”.

Consta da licença ainda que: “conside-

rando-se empregados próprios e terceiri-
zados, existem 528 empregados no em-
preendimento principal (380 no setor de 
produção, 120 no setor administrativo e 28 
terceirizados), que trabalham distribuídos 
em 3 turnos por dia, 6 dias por semana, 12 
meses

por ano.” 
E que, com a expansão, haverá “um in-

cremento de aproximadamente 472 funcio-
nários na ampliação”, passando o quadro 
atual a contar com um efetivo total de apro-

ximadamente 1.000 funcionários. Conclui o 
relatório que “com esta expansão, a fábri-
ca da Delp Serviços Indústriais Ltda, terá 
capacidade instalada ou produção nominal 
de 65.000 horas/mês.”

A empresa está crescendo e crescerá 
ainda mais a partir do próximo ano. Isso é 
bom, entretanto, esta incremento tem que 
refletir, também, na qualidade de vida dos 
companheiros e não implicar na precari-
zação das condições de trabalho. Fiquem 
atentos!

O Sindicato já ajustou 
com a empresa a PLR 

para o ano de 2011. O valor 
acertado foi de R$1.300,00 
(mil e trezentos reais), que 
serão pagos no próximo dia 
14 de dezembro.

Os critérios da PLR serão 
os mesmos do ano passa-
do e ouve um aumento no 
valor de cerca de 8%.

O Sindicato entende que 
foi um bom acordo. Para se 
ter uma idéia, o reajuste no 
valor da PLR, da BMB, por 
exemplo, foi de cerca de 6%.

O Sindicato, mais uma 
vez, alertou à empresa 
sobre a importância de se 
estabelecer um programa 
de PLR já no início do ano. 
Desta forma, os resulta-
dos da empresa ao longo 
do ano poderiam ser me-
lhores, e, ao final, os tra-
balhadores, com certeza, 
poderiam receber valores 
melhores.

Que em 2012, as nego-
ciações iniciem mais cedo, 
e que a PLR seja ainda me-
lhor!

Em reuniões realizadas no Ministério do 
Trabalho, no dia 1º de dezembro ficou 

acertado o seguinte:
1. - Com a empresa Mecânica Confins:
a) Implantação da CIPA – A empresa assumiu 
o compromisso de entregar na sede da entida-
de sindical, até o dia 07/12/2011, a comunica-
ção relativa ao início do processo de eleição da 
comissão interna de prevenção de acidentes. 
b) Verificação das Condições de Trabalho – 
Foi acordado que o sindicato realizará, até o 
dia 28/02/2012, com prévio agendamento no 
dia anterior, visita técnica às dependências fí-
sicas da empresa para cotejar os elementos 
constantes da documentação, cuja cópia lhe 
foi repassada, com a verificação do ambiente 
de trabalho real.

c) Fim das Terceirizações – Com relação á de-
núncia referente à irregularidade da terceiriza-
ção, o assessor jurídico da empresa assumiu 
o compromisso de submeter à apreciação da 
direção da Mecânica Confins a demanda do 
sindicato de acabar com a terceirização, entre-
gando uma resposta escrita na sede do sindi-
cato até o dia 14/12/2011, indicando data, ho-
rário e local para realização de reunião direta 
com o Sindicato, até o dia 16/12/2011.
2. – Com a empresa SERC
a) Implantação da CIPA – A empresa assumiu 
o compromisso de entregar na sede da entida-
de sindical, até o dia 05/12/2011, a comunica-
ção relativa ao início do processo de eleição da 
comissão interna de prevenção de acidentes. 
b) Verificação das Condições de Trabalho – 

Foi acordado que o sindicato realizará, até o 
dia 28/02/2012, sem prévio agendamento no 
dia anterior, visita técnica às dependências fí-
sicas da empresa para cotejar os elementos 
constantes da documentação, cuja cópia lhe 
foi repassada, com a verificação do ambiente 
de trabalho real.
c) Fim das Terceirizações – Relativamente à 
denuncia referente à irregularidade da tercei-
rização, o assessor jurídico da empresa assu-
miu o compromisso de submeter à apreciação 
da direção da Mecânica Confins a demanda 
do sindicato de acabar com a terceirização, 
entregando uma resposta escrita na sede do 
sindicato até o dia 12/12/2011, indicando data, 
horário e local para realização de reunião dire-
ta com o Sindicato, até o dia 16/12/2011.

PPR – Trabalhador não pode pagar o pato

Crescimento da Empresa

Sindicato assina acordo de PLR e Piso Salarial com 
a empresa

PLR de 2012 tem que ser ainda melhor

Reunião no Ministério do Trabalho

Depois de uma importante demons-
tração de união e mobilização, fo-

ram firmado com a empresa os acordos 
de PLR e do Piso Salarial.

Em relação ao Piso, o valor acertado 
foi de R$ 862,50 (oitocentos e sessenta 
e dois reais e cinqüenta centavos). O 
aumento foi de 15% em relação ao piso 
anterior e vale a partir de 1º de outu-
bro/2011.

Já em relação à PLR, o valor ajus-
tado foi de R$ 950,00 (novecentos e 
cinqüenta reais), e deverá ser pago até 
a data do pagamento de fevereiro de 
2012.

Foi muito importante a movimenta-
ção dos companheiros, pois, inicial-
mente a empresa estava propondo pa-
gar o abono da CCT (duas parcelas de 
R$ 309,76), e a PLR ajustada foi de R$ 
950,00 (paga de uma só vez). Ou seja, 
houve um aumento de 26% no valor da 
PLR, que significam trezentos reais a 
mais que o abono.

Também com a MDE, houve o alerta 
do Sindicato sobre a importância de se 
estabelecer um programa de PLR já o 
início do ano. O que, com certeza bene-
ficiaria a empresa, e, ao final, os traba-
lhadores receberiam valores melhores.

O pato estava 
uma delícia, mas 
   quem vai 
  pagar é ele!!

DELP

MDE SIMPLEX

SERC e MECÂNICA CONFINS
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Sindicato dos Metalúrgicos de Vespasiano e Região 
R. João Barbosa da Fonseca, 75 - Centro - Vespasiano/MG  - Tels.: (31) 36211458 / 36211773

Reajuste salarial  
*9,5%
Piso salarial
*Para empresas com até 100 empregados- R$ 660,00
*Para empresas com mais de 100 empregados- R$ 830,91
Abono
*R$ 384,00 em duas parcelas de R$ 192,00, pagas junto 
com os salários de janeiro e fevereiro.
Manutenção das conquistas anteriores

Com o acordo vitorioso conquistado nesta campa-
nha salarial, os metalúrgicos de Vespasiano, La-

goa Santa, São José da Lapa, Confins e região man-
tiveram a sequencia ininterrupta de ganho real nos 
salários que começou em 2004. 

Em 2011 os trabalhadores conquistaram um reajus-
te de até 10% nos salários, o que corresponde a 7,3% 
de  reposição da inflação do período mais 2,52% de 
aumento real.

Com isso, em oito anos, os metalúrgicos de Ves-
pasiano e Região já acumulam um aumento real nos 
salários (ganho acima da inflação) superior a 20%, re-
sultado nunca antes registrado na história da nossa 
categoria.

CAMPANHA SALARIAL 2011
São José da Lapa

Sindicato conduz a categoria 
a mais uma vitória vitória

Confins
Acordo garante aumento 

real nos salários

Veja as principias conquistas do acordo:

Sequência histórica 
de aumentos reais

Primeira parcela do abono

Vamos ficar de olho companheirada, pois mesmo com acor-
do assinado, muitas empresas cara-de-pau insistem em 

não cumpri-lo. Não vamos permitir que pisem nos nossos direi-
tos! Se esse for o caso da sua empresa, denuncie ao Sindicato 
que nós iremos tomar as medidas cabíveis para resolver essa 
situação.

Vamos ficar atentos!

Apresentar a carta de oposição 
é como marcar gol contra

Depois de muita enrolação 
e muita canseira dada por 

alguns patrões, as empresas 
aceitaram finalmente assinar o 
acordo coletivo nas condições 
colocadas pelo Sindicato, ga-
rantindo os mesmos avanços 
conquistados na Convenção 
Coletiva de Vespasiano e La-
goa Santa.

Diante da omissão de parte 

dos patrões nas negociações, 
por pouco não chegamos a 
um impasse. Por conta disso, 
o Sindicato cogitou entrar com 
dissídio coletivo no Tribunal 
Regional do Trabalho. 

Mas, as negociações prosse-
guiram e, após quase de três 
meses de campanha salarial, 
foi possível fechar um acordo 
vitorioso.

Em Confins a campanha 
salarial também che-

gou ao fim e os trabalhado-
res conquistaram um Acor-
do  Coletivo nos mesmos 
moldes do acordo assina-
do no ano passado.

O Sindicato se esforçou 

para fechar uma proposta 
com aumento real (ganho 
acima da inflação) que ga-
rante a recuperação do po-
der de compra dos salários. 

Ao final, o acordo foi 
aprovado pelos trabalha-
dores.

Atenção trabalhadores de Vespasiano, Lagoa Santa 
e São José da Lapa, a 1ª parcela do abono, para os 

trabalhadores de empresas que não possuem programa 
de PLR, devia ter sido paga junto com o salário de no-
vembro. Se a sua empresa não cumpriu esta cláusula da 
Convenção ou do  Acordo, denuncie ao Sindicato.

Toda vez que um 
trabalhador apre-

senta a carta de opo-
sição à Contribuição 
Assistencial, ele en-
fraquece a luta dos 
metalúrgicos e for-
talece os interesses 
dos patrões. Os pa-
trões usam os traba-
lhadores contra eles 
mesmos. Apresentar a carta de 
oposição ao desconto é pior que 
marcar um gol contra, pois o gol 
contra, a pessoa faz sem que-
rer, mas, a carta de oposição 
o trabalhador leva ao sindicato 
por iniciativa própria.

O investimento na luta sindi-
cal em defesa dos interesses 
dos trabalhadores exige recur-
sos financeiros significativos 
para viabilizar todo o processo 
de negociação e de enfrenta-
mento com os patrões e muito 
empenho dos diretores (as) e 
investimentos do Sindicato nas 
mobilizações da categoria.

O Sindicato promove a luta 

pelos índices econômicos e pe-
las clausulas sociais convictos 
de que categoria metalúrgica 
será solidária, tanto politicamen-
te quanto financeiramente.

Neste ano, o Sindicato e os 
trabalhadores metalúrgicos de 
Vespasiano e região realizaram 
uma campanha salarial vitoriosa 
e alcançaram índices econômi-
cos bastante importantes. Fren-
te ao cenário nacional foram 
índices no mesmo nível, e até 
superiores, aos conquistados 
por categorias organizadas na-
cionalmente e com forte poder 
de mobilização. Isso deve ser 
reconhecido e valorizado por 
toda nossa categoria.


