
Junho
2011

No dia 11 de maio, numa parce-
ria entre o nosso Sindicato e o 
INSS, foi realizado o SEMINÁ-

RIO CULTURA E PREVENÇÃO NA 
SEGURIDADE SOCIAL, cujo objetivo 
foi esclarecer sobre as atuais políticas 
da Previdência Social e preparar a so-
ciedade para mudanças que ocorrerão 
na Seguridade Social, no âmbito das 
POLÍTICAS DE SAÚDE DO TRABA-
LHADOR. 

O Seminário foi um sucesso e partici-
param mais de 400 pessoas, entre eles 
sindicalistas de diversas partes do es-
tado de Minas Gerais, SESMTs e RHs 
de várias empresas, trabalhadores e 
estudantes.

Seminário sobre cultura e 
prevenção na seguridade social

Os temas debatidos

“O seminário foi uma ótima oportunidade para debatermos sobre a Previdência Social e co-
nhecermos um pouco melhor sobre nossos direitos. Também serviu de alerta para aque-
las empresas que teimam em mascarar as reais condições do meio ambiente de trabalho, 
omitindo acidentes e fugindo da responsabilidade pelos danos causados aos trabalhadores.”

Wagner  Duarte (Bicudo), 
presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Vespasiano e Região

Política Nacional de 
Saúde e Segurança do 
Trabalho e Reabilitação 

Profissional

Este tema foi aborda-
do pelo Dr. Domingos 

Lino, que é Coordenador 
Geral de Monitoramento 
de Benefícios por Incapa-
cidades e Diretor-Adjunto 
do Departamento de Saú-
de e Segurança Ocupacio-
nal da Secretaria de Políti-
cas de Previdência Social 
(em Brasília).

Ele fez explanação sobre 
o Programa de Reabilita-
ção Profissional e sobre 
a publicação de Decreto 
da Presidenta Dilma, es-
tabelecendo as diretrizes 
do Programa Nacional de 
Saúde do Trabalhador, 
cujo objetivo será benefi-
ciar as empresas que in-
vestirem em prevenção, e 
penalizar aquelas que não 
investem e lesam os tra-
balhadores.

Aposentadoria Especial

Quem falou sobre este as-
sunto foi o Dr. Luiz Fer-

nando Dutra Diniz, perito do 
INSS, que fez explanação 
sobre mitos e verdades na 
concessão da Aposentadoria 
Especial. Quem tem ou não 
direito ao benefício e quais 
a condições para a obtenção 
deste. 

Ele esclareceu vários pon-
tos sobre o PPP, que é docu-
mento essencial para carac-
terização ou não ao direito à 
Aposentadoria Especial. 

Segundo ele, poderão ocor-
rer importantes mudanças, 
benéficas aos trabalhadores, 
com a alteração na forma de 
apuração do documento. O 
PPP passará a ser eletrôni-
co e será monitorado pelos 
Ministérios da Saúde, do Tra-
balho e da Previdência. Desta 
forma, as empresas que omi-
tirem informações nos docu-
mentos, poderão ser penali-
zadas pela fiscalização oficial.

Nexo Técnico Epidemiológi-
co  - NTEP e o Fator Aciden-

tário de Prevenção – FAP

O Dr. Domingos Lino falou 
muito sobre o alto índice de 

acidentalidade no Brasil e sobre 
os riscos que as empresas cor-
rem ao não emitirem CATs dos 
acidentes do trabalho e de ado-
ecimentos ocupacionais.

Ele falou que morrem mais 
trabalhadores por ano no Brasil 
que em acidentes aéreos. En-
tretanto, quando um avião cai, a 
imprensa procura responsáveis 
e exige punição, mas, quando 
morrem milhares de trabalha-
dores todos os dias, não há o 
mesmo empenho para se bus-
car as causas dos acidentes, 
nem há exigência de rigor na 
punição dos responsáveis.

Em relação ao NTEP, ele fa-
lou que muitas empresas não 
emitem CATs para tentar omitir 
os acidentes ou adoecimentos, 
mas o INSS os está reconhe-
cendo como causados pelo tra-
balho.

Ações Regressivas

O Dr. Geraldo Magela Ribei-
ro de Souza, que é Pro-

curador do INSS, falou sobre 
Ações Regressivas. Ele expli-
cou o que pode ocorrer com as 
empresas que não adotam po-
líticas de prevenção. Ou seja, 
a empresa que não previne 
acidentes, não registra os aci-
dentes, omite sua gravidade ou 
não investe em melhorias nas 
condições do meio ambiente 
de trabalho, poderá ser proces-
sada pelo INSS, na chamada 
Ação Regressiva.

Com este tipo de ação, o INSS 
buscará receber das empre-
sas os valores pagos através 
de benefícios previdenciários 
a trabalhadores lesados, pois 
quem causou o dano é que tem 
a obrigação de indenizar. 

“Não dá mais para tolerar as 
empresas lesarem e o INSS 
pagar a conta com o dinheiro 
que é debitado dos nossos sa-
lários todos os meses, através 
dos descontos previdenciários”, 
concluiu o Procurador. 
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O sindicato enviou correspondência à MDE, pedindo 
uma reunião de negociação, para discutir a implanta-

ção de um Programa de PLR para 2011, pois já estamos 
no final de maio e a empresa ainda não se manifestou so-
bre o assunto.

Outro tema que também queremos debater com a em-
presa é a falta de uma política salarial que valorize os tra-
balhadores frente ao mercado e adéqüe a grade salarial ao 
novo piso salarial.  

Isto porque com o aumento do piso em outubro, várias 
faixas salariais, que antes estavam acima do antigo piso, 
foram extintas. Por conta disso, trabalhadores que exer-
ciam funções que exigiam mais qualificação passaram a 
receber o mesmo salário de funções menos qualificadas.

A empresa ainda não marcou a reunião, mas, se esta 
não for marcada ao longo desta semana, vamos acionar o 
Ministério do Trabalho e Emprego.

O Sindicato tem mantido contatos com a empresa em 
relação às muitas irregularidades estão acontecen-

do na empresa, como por exemplo: ameaças de demis-
sões (o que caracteriza assédio moral); denúncias de 
assédio sexual sendo praticadas pela chefia; trabalhador 
com mesma função recebendo salário diferenciado; e 
horas extras sendo praticadas todos os dias e em todos 
os setores da empresa.

O sindicato quer a implantação de um plano de cargos 
e salários, homologado pelo Ministério do Trabalho que 
atenda a expectativa dos trabalhadores. Com relação ao 
caso de assédio sexual, comunicamos a empresa que 
caso isso não seja resolvido, iremos adotar medidas ad-
ministrativas e judiciais cabíveis neste caso, visando ga-
rantir o direito dos trabalhadores. 

Pedimos também aos trabalhadores que tenham cons-
ciência e não aceitem fazer horas extras em excesso, 
pois a saúde é o bem mais precioso que temos. Sem 
saúde não temos nem emprego e nem salário. 

O que precisamos companheiros é lutar para melhorar 
nossos salários e não vender o nosso lazer.

Ter que traba-
lhar com EPIs 

em mau estado e 
ferramentas de tra-
balho precárias já é 
bastante complica-
do. Agora, enfrentar 
tudo isso e ainda 
receber o pagamen-
to dos salários com 
atraso já é demais. 
É o que está acon-
tecendo com os tra-
balhadores da Otho 
Braços, segundo 
denúncias apresen-
tada por alguns tra-
balhadores ao Sin-
dicato.

A empresa prometeu ao Sindicato tomar medidas para 
resolver essas situações, mas até agora nada foi feito. 
Outra coisa que a empresa prometeu e não cumpriu foi a 
mudança da sede da empresa. Até quando os trabalha-
dores vão ter que ficar esperando senhores patrões? 

MDE
Salários defasados

Tecnometal
Sindicato pediu negociação 

com a empresa

Otho Barcos
Promessas sem cumprirNos últimos dias, houve manifes-

tações de trabalhadores da SEM 
Equipamentos, no tocante a algumas 
irregularidades que estão sendo pra-
ticadas e sobre alguns problemas, 
que estão sendo vividos pelos com-
panheiros.

Por conta disso, o Sindicato deci-
diu solicitar a realização de uma reu-
nião com a empresa, cuja carta já foi 
entregue à mesma. Veja, a seguir os 
assuntos que queremos debater com 
a empresa:

1 – Que a empresa estaria obrigan-
do os trabalhadores a prestarem ho-
ras extraordinárias, inclusive median-
te ameaças (assédio moral), de forma 
habitual (diariamente), o que é veda-
do por lei, uma vez que caracteriza a 
pré-contratação de horas extras;

2 – Que a empresa fornecia “vale 
refeição” aos empregados no valor 
de R$ 120,00 (cento e vinte reais) e 
que substituiu o fornecimento deste 
“vale” por uma cesta básica no valor 
de R$ 40,00 (quarenta reais);

3 – Que a empresa não está for-
necendo “Vale Transporte” de forma 
adequada aos empregados;

No pedido de reunião que encami-
nhamos à empresa, estamos reque-
rendo a realização de uma reunião 
direta. Entretanto, caso a SEM não 
se disponha a negociar diretamente, 
vamos acionar o Ministério o Tra-
balho e Emprego, e, se necessário, 
requereremos a realização de uma 
fiscalização nas dependências da 
empresa. Fique de olho!

SEM - Equipamentos Mecânicos e Elétricos Ltda
Sindicato pede reunião com a empresa

Após visita do sindicato à empresa em Lagoa de Santa, verificamos que a 
atividade principal é a fabricação de peneiras vibratórias. Foi uma opor-

tunidade para conhecermos o sistema produtivo como um todo e fazermos 
nossas avaliações sobre condições de trabalho.

Unitelas/Unifreios
Sindicato visita a empresa

Com metas mais simples e de 
fácil compreensão, foi fecha-

do, no início da semana passada, o 
acordo de PLR para o ano de 2011. 
Além disso, houve um acréscimo 
de 5%, nos valores a serem recebi-
dos, em cada faixa de pagamento.

A novidade é que a empresa ad-
mitiu a possibilidade de realizar 
uma revisão no acordo no mês 

de agosto, não só para verificar o 
atendimento da metas, mas, tam-
bém, para discutir uma possível 
bonificação, caso as metas sejam 
superadas.

Fiquem atentos e acompanhem 
as apurações das metas, mês a 
mês, pois PLR é igual campanha 
salarial, se todo mundo participa, 
os resultados aparecem.

MECAN
Fechado o Acordo de PLR 2011

BMB

Mais uma rodada de negociações
No próximo dia 20 de 

junho, acontecerá 
mais uma reunião com re-
presentantes da empresa, 
para discutir o processo 
de jornada e divisor de 
horas.

A última proposta apre-
sentada pela BMB ficou 
aquém das expectati-
vas, pois foi de apenas 
R$10.100.000,00, para 
pagar os mais de 580 trabalhadores 
contemplados. O teto, para paga-
mento do pessoal do revezamento, 
seria de R$ 34 mil reais (tempo com-
pleto, de 2001 a 2011), de R$13.500 
para os mensalistas operacionais e 
R$ 6 mil para o pessoal mensalista 
administrativo.

Para se ter uma idéia do quanto 
estes valores estão distantes, basta 
verificar a sentença da justiça, que 
manda pagar a 7ª e 8ª hora com ex-
tra, para o pessoal do revezamento, 
a partir de janeiro de 2001, ou seja, 

por mais de 10 anos (no total de 124 
meses) e ½ hora extra por dia, para 
o pessoal do turno fixo, excluindo o 
período de 2002 a 2006, que perfaz 
o total de 76 meses.

O Sindicato está reafirmando sua 
disposição de negociar e os trabalha-
dores estão aprovando maciçamente 
esta decisão. Entretanto, nas assem-
bleias que já realizamos, os compa-
nheiros estão dando o aval para a 
diretoria do Sindicato suspender as 
negociações, caso não sejam apre-
sentadas propostas dignas de serem 
apreciadas e votadas pelos trabalha-
dores.

Eu prometo blá, 
blá, blá, blá ......

Chefia
OTHO BARCOS
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DELP

Alguns setores da Delp estão há mais de 
dois meses realizando horas extras dia-

riamente, inclusive aos sábados, domingos e 
feriados. Estas horas extras, segundo a em-
presa, são necessárias por conta da necessi-
dade de produção e do tipo de serviço.

Nosso Sindicato entende que a pratica 
de horas extras tira empregos e prejudica a 
saúde dos trabalhadores. O fato da empresa 
comunicar ao Sindicato não significa que es-
tamos dando aval para que sejam pré-contra-
tadas, realizadas habitualmente ou que supri-
mam o direito ao descanso, que é garantido 
em lei aos trabalhadores.

Se existe a necessidade de produção e se 
os trabalhadores atuais não são suficientes, 

nada mais correto que con-
tratar mais trabalhadores 
para garantir essa produ-
ção. O que não pode é a 
empresa tirar dos trabalha-
dores o direito ao convívio 
social, o direito ao descan-
so, enfim, o direito à digni-
dade.

Por falar em horas extras, 
em reunião realizada com o 
Sindicato, a empresa veio 
com uma proposta de implantar banco de ho-
ras na unidade de Vespasiano.  Aí, cabe uma 
reflexão: Como é que uma empresa, que usa 
e abusa das horas extras e está com a produ-

ção está alta, inclusive com a adoção do tal 
“horário especial” (no qual o trabalhador deixa 
o serviço após a três horas da manhã), pode 
pensar em Banco de Horas?

Com a palavra a direção da empresa.

A Sandvik apresentou proposta para 
implantação de um Programa de Par-
ticipação nos Resultados – PPR 2011. 
Sua proposta, que já foi discutida e 
apreciada pela Comissão eleita pelos 
companheiros, será encaminhada para 
avaliação dos trabalhadores. Assim 
que for aprovada pelos companheiros, 
o Sindicato a estará divulgando a pro-
posta em nosso Boletim.

Outro assunto que está sendo ex-
perimentado pelos companhei-

ros da Sandvik é a nova jornada de 
trabalho. 

Não é o ideal, pois a empresa pra-
tica 40 horas semanais em São Pau-
lo e não há nada que justifique a não 
adoção desta mesma política aqui em 
Vespasiano. Mas, no nosso entendi-
mento é melhor que o sistema antigo.

Por falar em São Paulo, vale acres-
centar que todas as outras políticas 
da empresa seguem a idéia da gover-
nança corporativa, ou seja, é definida 
em âmbito nacional, e até transnacio-
nal. Porém, quando se fala em jorna-
da, esse modelo de “governança cor-
porativa” não é praticado. Quer dizer: 
Tá na hora de pensar (e lutar) pelas 
40 horas, também aqui em Vespasia-
no!

Para não pagar o que a Convenção Coletiva 
de Trabalho estabelece para empresas com 

mais de 200 funcionários, a MIC Suporte criou 
uma empresa chamada Ativa. A jogada consiste 
em dividir a empresa em duas para que a MIC 
suporte supostamente tenha menos de duzentos 
trabalhadores e assim possa pagar a faixa de sa-
lário mais baixa da CCT para seus trabalhadores. 

Vale destacar que a empresa tem uma alta 
rotatividade de funcionários (demissões) e paga 
baixos salários. Além disso, não oferece possibili-
dade de formação aos seus trabalhadores, como 
cursos técnicos, por exemplo. 

Mas não é só isso. Ela também não paga PLR 

e fornece IPI incompleto. E quando a produção 
está em alta é hora extra aos sábados, domin-
go e feriados, não tem descanso. Por tudo isso 
a companheirada da fábrica está muito desmo-
tivada. 

Os donos da empresa precisam ter consciên-
cia que a qualidade dos produtos que ela fábrica 
está relacionada com a manutenção dos clientes 
e com condições de trabalho e salários justos 
para os trabalhadores. 

A empresa já procurou a direção do sindicato 
propondo um acordo CARACU, onde ela entra 
com a cara e nós com o resto! Nós queremos é 
respeito, salário e condições de trabalho.

É com as férias que os trabalhadores to-
mam um segundo fôlego para agüentar 

a luta do dia-a-dia na fábrica. Só que aqui na 
Control TEC, férias é um artigo de luxo para 
os trabalhadores, pois a empresa os obriga 
a vendê-las. Inclusive um companheiro da 
fábrica denunciou ao Sindicato que há três 
anos não tira férias. Segundo a denúncia, 
quem não aceita vender as férias, recebe 
ameaças de demissão.

Além de ter que vender seu lazer, os tra-

balhadores desta empresa ainda enfrentam 
uma jornada ilegal de trabalho que vai de 
07h30 ás 17h30  com uma hora de interva-
lo. Ou seja, trabalham 45 horas por semana, 
quando a jornada normal de trabalho é 44 ho-
ras semanais.

Além disso, os trabalhadores não recebem 
cesta básica, não tem convênio médico e o 
transporte é só para alguns. As horas extras 
são pagas a 60% e sempre fora da folha de 
pagamento. Sem falar nos casos de desvio 

de função, onde tem ajudantes até fazendo 
limpeza geral, inclusive de banheiros. A falta 
de respeito com os trabalhadores é total.

Foram feitas várias tentativas de negocia-
ção, mas o Sindicato não recebeu nenhuma 
resposta da empresa. Agora chegou a hora 
de avançar na luta companheirada e não va-
mos aceitar reunião improvisada na portaria, 
como aconteceu da outra vez. Queremos ser 
recebidos como gente e com a dignidade que 
os trabalhadores merecem.

Em 2009 o Sindicato se reuniu com a dire-
ção da empresa para discutir vários assun-

tos, entre eles o convênio médico (plano de 
saúde), adiantamento de quinzena, cesta bá-
sica, fim da poluição na fábrica, entre outros. 

Naquela oportunidade ficou acordado que 
seria feito um levantamento conjunto e a em-
presa prometeu adotar medidas para reduzir a 
poluição. Só que até agora, passados quase 
dois anos dessa reunião, nenhuma medida foi 
tomada.

No dia 30 de maio houve uma reunião para 
que a empresa aponte as soluções a esses 
problemas citados pelo sindicato. Ao final da 
reunião, a empresa pediu um prazo   de 10 
dias para apresentar uma posição definitiva so-
bre as reivindicações. O Sindicato concedeu o 
prazo, mas afirmou que, caso não sejam apre-

sentadas soluções, vamos pedir o desarquiva-
mento do processo de insalubridade, convocar 
os trabalhadores e junto com a companheira-
da, buscar encaminhamentos para garantir o 
atendimento das reivindicações e a satisfação 
dos nossos direitos. Fiquem atentos, pois os 
dez dias de prazo começaram a ser contados 
a partir do dia 31 de maio. 

Assédio moral
Outro problema que queremos discutir com 

a empresa é o destrato da gerência com os 
trabalhadores.  Se a empresa não adotar me-
didas para por fim a esses abusos cometidos 
por alguns chefes, o Sindicato vai entrar com 
ação pedindo ressarcimento financeiro e ou-
tras punições ainda mais fortes contra os au-
tores previstas pelo Código Civil, como prisão, 
por exemplo.

Banco de Horas X Horas Extras

CONTROLTEC
Empresa pressiona trabalhador a vender seu lazer

MIC Suporte
Qualidade do produto 

depende também da motivação do trabalhador

Semeato
Sindicato discute 

pauta de reivindicação com empresa  

SANDVIK II

Jornada 
de Trabalho

SANDVIK I
Empresa apresenta 

proposta de PPR
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O sindicato já enviou cor-
respondência à Simplex, 

solicitando a abertura de ne-
gociações acerca da PLR 
2011, pois já estamos no final 
de maio e a empresa ainda 
não se manifestou sobre o 
assunto.

Outro tema que também 
queremos debater com a sim-
plex é a isonomia salarial e a 
falta de uma política salarial 
que valorize os trabalhado-
res frente ao mercado.  Isto 
porque, vários companheiros 
exercem funções iguais, com 

mesma produtividade, quali-
dade e perfeição técnica, mas 
recebem salários diferentes. 

O Sindicato reivindica tam-
bém que a empresa ofereça 
melhores condições de traba-
lho, pois a situação no interior 
da fábrica está insustentável. 
O ambiente é insalubre e os 
EPIs fornecidos são de péssi-
ma qualidade. 

Em relação ao mercado, a 
Simplex pratica os menores 
salários, em média, entre as 
empresa de mesmo porte e 
mesmo segmento. 

SIMPLEX

Política salarial e PLR

Amanhã, eu não vou acreditar que a AR vai me pagar.
Amanhã, vou correr atrás de alguém que possa me agiotar.
Amanhã, se não arrumar eu sei que o bicho vai pegar.
Amanhã, lá no Dorivaldo, o fiado vai ter que... rolar.
Não, não acredito... que estou falido... sem um tostão
É, eu tô quebrado... endividado... eu tô na mão.
Mas, todo mês é assim, coitado de mim,
Carteira vazia sem nenhum dindim.
Só atrasava o adiantamento...
Agora também é o pagamento,
Por que amarrei minha égua aqui?
Já estou pensando até em desistir.
Já não agüento só trabalhar
Sem receber e ainda dormir no sofá.

Autor desconhecido
(empregado da AR, é lógico)

AR
Amanhã

As horas extras têm de vir acompanhadas do descanso sema-
nal remunerado. Como calcular?

A hora trabalhada, dividida pelos dias úteis e multiplicado pelos 
dias não úteis. Exemplo:

A hora é igual a R$6,00 dividido por 25 (que são os dias úteis) 
e multiplicado por 05 (que são os dias não úteis, domingos e fe-
riados).

Esse cálculo dá o seguinte resultado:
Uma hora dá R$6,00 + R$ 1,20 (DSR) = Total R$ 7,20
OBS: Isso é devido a todas as horas extras, ou seja, 60%, 65%, 

75%,  80% e 100%
Como observar seu contracheque?
Verifique se abaixo das horas extras está especificado o DSR 

dessas horas extras.

Nos primeiros quatro meses 
do ano, as atividades do Sin-

dicato foram intensas. A defesa 
dos mais variados interesses co-
letivos com resultado positivo só 
foi possível pelo empenho da di-
retoria. Vejam um pouco do que 
aconteceu:
u85 audiências acompanhadas 

pelo setor jurídico do sindicato 
em Matozinhos e Pedro Leopol-
do;
uDezenas de reuniões com 

empresas da nossa base, BMB, 
DELP, MECAN, SANDIVICK, 
TECNOMETAL, MDE, MEC, 
OTHO BARCOS, SEMEATO, 
AR, UNITELAS/UNIFREIOS, 
PHILIPS/VMI, MOBRAN, CLAM-
PER e etc;
uOrganização e participação 

em seminários;

uReuniões de diretorias;
uReuniões com outras re-

presentações, comissão de 
emprego, INSS, Conselho do 
INSS e etc;
uParticipações em eleições 

sindicais;
uReuniões com funcionários 

do sindicato.  
Companheirada, só a unidade 

entre sindicato e trabalhadores 
pode levar a categoria a grandes 
conquistas. Portanto, entre em 
contato conosco já seja para de-
nunciar, perguntar ou até criticar 
sobre qualquer assunto que você 
considere necessário. O Sindi-
cato quer que você trabalhador 
caminhe do nosso lado sempre, 
pois trabalhando juntos temos 
a certeza que vamos conseguir 
avançar ainda mais.  

A CIPA é uma 
oportunidade 

que os trabalha-
dores têm para 
pensar na orga-
nização por local 
de trabalho, pois 
o representante 
pode interferir 
diretamente nas 
condições de 
trabalho, discu-
tir nas reuniões 
sobre assédio 
moral, hora extra 
em excesso e toda forma de agressão à saúde do trabalhador. 

A CIPA não é cabide de emprego, onde se busca estabili-
dade no emprego. CIPA é compromisso de luta pela saúde e 
segurança dos trabalhadores na fábrica.

Um início de ano acelerado

CIPA é para lutar!

Atenção
Comunicamos a categoria que o companheiro Wagner 

Duarte (Bicudo), presidente do nosso Sindicato, esta-
rá ausente durante o mês de junho para umas merecidas 
férias. Ele retoma suas funções a partir do dia 02 de julho.

Você sabia que as horas extras 
têm de que ter o DSR (Descanso 

Semanal Remunerado)?

Nos dias 30 e 31 de maio, 
em Osasco(SP), aconteceu 

mais um encontro da Rede Na-
cional dos Trabalhadores na Ar-
celoMittal. Com a presença de 
representantes dos trabalhado-
res de 11 plantas da Arcelorl, en-
tre eles o presidente do Sindicato 
de Vespasiano, Wagner Duarte 
(Bicudo ) e o diretor Volnei We-
ber (foto), o evento contou com a 
participação do secretário-geral 
da CNM/CUT, João Cayres, da 
presidenta da CNTM/FS, Mônica 
Veloso e do presidente da FEM/
CUT-MG, José Wagner de Oli-
veira.  

No encontro, além de discutir 
as estratégias  de negociação da 
PLR deste ano, foram escolhi-
dos os representantes do comitê 

Encontro da Rede dos Trabalhadores 
da ArcelorMittal do Brasil

na America Latina. O Secretário 
Geral da FEM/CUT-MG e diretor 
do Sindicato de BH/Contagem, 
Wilton Gonçalves, e o diretor Ge-
ral do Sindicato de Juiz de Fora, 
Geraldo Werneck, foram indica-
dos juntamente com o Diretor do 
Sindicato de Osasco, Everaldo 
dos Santos.

Uma nova reunião da Rede foi 
agendada para o dia 21 de ju-
nho, em Belo Horizonte. 


