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Nos dias 28, 29 e 30 
de maio foi realiza-
da a eleição para a 

nova direção do Sindicato 
dos Metalúrgicos de Ves-
pasiano e região. A Chapa 
I, Independência e Luta 
conquistou uma vitória es-
magadora com aproxima-
damente 85% dos votos 
apurados.

Esta vitória não deixa ne-
nhuma dúvida que os me-
talúrgicos de Vespasiano e 
região aprovam o trabalho 
que vem sendo realiza-
do pelos metalúrgicos da 
CUT. Inclusive, durante a 
contagem dos votos, con-

trariando o que acontece 
na maioria das eleições, 
nenhum trabalhador es-
creveu nas cédulas de vo-
tação quaisquer questio-
namentos ao trabalho que 
é realizado pela atual dire-
ção do nosso Sindicato. 

Isso mostra que esta-
mos no caminho certo, 
mas mesmo assim esta-
mos apostando na reno-
vação, pois queremos me-
lhorar ainda mais nossa 
ferramenta de luta. Aproxi-
madamente 40% da dire-
ção eleita é composta por 
novos companheiros, que 
vem para somar na luta 

com idéias novas e muita 
disposição.

Queremos agradecer 
a todos os trabalhadores 
metalúrgicos de Vespasia-
no e região que votaram 
nas nossas propostas e 
também aqueles que não 
votaram, mas que pelo 
menos tiveram a paciência 
para parar e ouvir o nosso 
recado. 

Agora começa um novo 
ciclo. Portanto, vamos ar-
regaçar as mangas e co-
meçar a trabalhar, pois te-
mos ainda muitos desafios 
pela frente. 

Valeu companheirada!

Wagner Duarte (Bicudo)

A maior vitória que a di-
reção de um Sindicato 

pode almejar é aprovação 
do seu trabalho pelos meta-
lúrgicos, através das urnas. 
A vitória nesta eleição nos 
deixa muito orgulhosos, ain-
da mais da maneira como 
foi conquistada, com quase 
85% dos votos válidos.

Mas a vitória só aumen-
ta mais a nossa responsa-
bilidade. Neste mandato, 
um dos nossos principais 
compromissos é acelerar as 
obras do Clube dos Meta-
lúrgicos, para tornar realida-
de no prazo de tempo mais 
breve possível este sonho 
de toda a nossa categoria.  

Outra prioridade para nós 
é avançar nas questões da 
saúde e segurança. Por 
esse motivo irão compor a 
direção do Sindicato dois 
novos companheiros que 
são técnicos de segurança.

Temos ainda entre os di-
retores, dois estudantes de 
Direito, que com seus co-
nhecimentos deverão nos 
ajudar a melhorar a luta 
em defesa dos direitos dos 
nossos associados. Mas, é 
lógico, nossa principal luta 
continua sendo por melho-
res salários e condições de 
trabalho para todos os tra-
balhadores metalúrgicos de 
Vespasiano e região. Essa 
é uma luta permanente, que 
nós não abrimos mão e não 
vai acabar nunca.

Bom companheiros, é 
muito bom saber que o nos-
so esforço e sacrifício está 
sendo valorizado e reco-
nhecido por vocês metalúr-
gicos. Mais uma vez o nos-
so muito obrigado! Agora é 
fazer a “chapa esquentar”!

Eleição no Sindicato garante 
renovação e continuidade da luta

 

Valeu pela 
participação 

companheirada!

Convidamos a todos os sócios e seus familiares a participarem da 
cerimônia de posse da nova diretoria do Sindicato, eleita para o triênio 
2012/2015, que será realizada no dia 11 de agosto, a partir das 8h, no 

Centro de  Convenções Risoleta Tolentino Neves.
Logo após haverá uma grande festa de confraternização com buffet, 

bandas e brincadeiras para a criançada. Contamos com a participação 
de todos os companheiros sócios. Venham comemorar com a gente!

Convite aos sócios!
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Com o tema “Liberdade e Autonomia 
Sindical: democratizar as relações 

de trabalho para garantir e ampliar direi-
tos”, a Central Única dos Trabalhadores 
de Minas Gerais (CUT/MG) realizou nos 
dias 1º, 2 e 3 de junho, o 11º Congresso 
Estadual da CUT/MG (11º CECUT/MG), 
no SESC de Venda Nova em Belo Hori-
zonte. 

O Sindicato dos Metalúrgicos Vespa-

siano participou através dos companhei-
ros Wagner Duarte (Bicudo) e Maria de 
Fátima. Além de debater a conjuntura na-
cional e internacional, o CECUT definiu o 
plano de lutas e elegeu a nova direção da 
entidade para o período 2012/2015. 

Beatriz Cerqueira, coordenadora-geral 
do Sindicato Único dos Trabalhadores em 
Educação de Minas Gerais (Sind-UTE/
MG), se tornou a primeira mulher eleita 

para a presidência da Central Única dos 
Trabalhadores de Minas Gerais (CUT/
MG). 

As propostas apresentadas e que fo-
ram aprovadas no CECUT serão levadas 
para o CONCUT (Congresso Nacional da 
CUT) que será realizado em São Paulo 
entre os dias 09 e 13 de julho e onde é 
definida toda a estratégia de luta da CUT 
a nível nacional.

Dr. Renato
 Terça e sexta-feira

Dra. Maria do Socorro
 Segunda e quinta 

Maxiuse 
ou maxiproblemas?

Delp recusa atestados e prejudica trabalhadores

Na Sandvick produção está a todo vapor

11º Congresso Estadual da CUT 
elaborou propostas para o CONCUT

Atendimento 
do jurídico

Companheiros, estamos trabalhando para oferecer um aten-
dimento cada vez melhor aos trabalhadores metalúrgicos 

associados ao nosso Sindicato. Denunciem qualquer irregulari-
dade dentro de suas empresas, através do telefone 36211458 
ou 36211773.

De 8h às 17h

A Maxiuse é uma empresa forne-
cedora da Iochpe Maxion que 

tem dado muita “dor de cabeça” aos 
trabalhadores e ao Sindicato. Seus 
funcionários não recebem refeições 
(almoço, lanche e até mesmo janta, 
quando eles trabalham á noite), mas 
em contrapartida recebem um salá-
rio miserável.

Outro dia faltou energia na fábri-
ca e a direção da empresa, numa 
atitude totalmente errada, ameaçou 
compensar ou até cortar as horas 
não trabalhadas. O Sindicato não 
vai aceitar que ela faça isso e alerta 
que, caso isso aconteça, terá des-
dobramentos para a empresa.

Afinal se o problema foi da CEMIG 
e não dos trabalhadores porque eles 
teriam de arcar com as consequên-
cias? Além disso, a empresa tem 
outros problemas, como, por exem-
plo, apresenta uma alta rotatividade. 

Uai, o nome da empresa é Maxiu-
se ou Maxiproblemas?

Parece até brincadeira! Em 
um dos nossos boletins foi 

realizada uma denúncia so-
bre trabalhadores acidentados 
na empresa. Quando eles vão 
para o pronto socorro, que é 
o procedimento normal, fazem 
curativos e o médico vai dar o 
atestado para o acidentado, o 
acompanhante é orientado a 
dizer que não precisa porque a 
empresa tem médico e que ele 
vai avaliar o paciente. 

Até mesmo quando o médi-
co faz o atestado e dá o docu-
mento para o trabalhador, ele 
desconsidera e diz para eles fi-
carem fazendo um serviço leve 
alegando que eles não preci-
sam ficar afastados. 

Isso acontece com freqüên-
cia e o Sindicato já alertou aos 
companheiros, porque tem ca-
sos em que o afastamento do 
trabalhador pode passar de 15 
dias. É ai que mora o perigo! 

Quando o trabalhador fica 
mais de 15 dias afastado pelo 
INSS em decorrência de aci-
dente de trabalho, ele tem di-

reito a uma estabilidade de 
emprego de um ano. Se afastar 
por mais de 15 dias por doença 
comum, segundo estabelece 
a nossa Convenção Coletiva, 
o trabalhador terá garantia de 
emprego ou salário por três 
meses (90 dias). Mas quando 
ele se afasta e fica trabalhan-
do em um setor de serviço leve, 
ele perde este direito de esta-
bilidade. 

Portanto alertamos os com-
panheiros para não aceitarem 
essa imposição da empresa 
porque uma situação como 
essa já aconteceu com o com-
panheiro Zacarias. Ele pergun-
tou para o médico da empresa 
porque tinha que se humilhar 
para trabalhar em outro setor. A 
empresa não gosta que o tra-
balhador dê entrada no INSS. 

Nós vamos combater essa 
irregularidade porque quem 
paga o INSS é o trabalhador. É 
o seu seguro. Vamos investigar 
também o caso do trabalhador 
que ficou 14 dias e foi chamado 
para retornar ao trabalho, mas 

quando foi no dia 8 de junho ele 
foi demitido pela empresa. Va-
mos ver na Justiça do Trabalho 
esta situação e também pedir 
uma fiscalização na Delp.

Os trabalhadores estão re-
voltados com o RH, pois a 
gente achava que era recurso 
humano, mas pelo jeito não 
tem nenhum recurso. Como se 
não bastassem os descontos 
do mês de abril, os relógios de 
ponto não funcionam e até dias 
dos trabalhadores são cortados

Se o trabalhador vai recla-
mar, eles estão errados, pois 
tem até horário para atendi-
mento ao trabalhador. Tem ge-
rente que vai para o RH para 
ver se eles vão fazer tumulto, 
mas nunca vão lá para resolver 
o problema.

Tem trabalhador que pede 
ao sindicato, mas na nossa opi-
nião não podemos desperdiçar 
papel com estas pessoas. Mas 
se não mudar essa postura, 
nós vamos publicar o nome dos 
autores destas façanhas. Esta-
mos de olho!

Esta empresa não tem do que se quei-
xar. O presidente do Sindicato, o com-

panheiro Bicudo, juntamente com o nosso 
assessor jurídico, Dr. Renato, visitaram re-
centemente a fábrica e constataram que a 
produção está a todo vapor. Inclusive, te-
mos a informação de que a empresa pre-

tende implantar um 3º turno para atender 
a enorme demanda. 

O Sindicato quer discutir com a empre-
sa a questão da PLR, pois já passou da 
hora de começar a negociação. A campa-
nha salarial está chegando e não é bom 
levar adiante duas negociações importan-

tes ao mesmo tempo.  
Além disso, queremos discutir com a 

empresa a questão da isonomia salarial. 
Tem trabalhadores na fábrica exercendo 
mesma função, mas com salários diferen-
ciados, ou seja, recebendo salário menor. 
O Sindicato não aceita isso! 

Congresso elegeu a nova direção da CUT Estadual Bicudo com diretores do Sindicato de BH/Contagem
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Os companheiros de Feira de 
Santana na Bahia, que esta-

vam em campanha salarial, deram 
um grande exemplo de luta e resis-
tência contra a política de redução 
de custos da ArcelorMittal.

Eles entraram em greve na sema-
na passada e conquistaram um au-
mento real de 10% nos salários mais 
quatro meses de estabilidade no 
emprego, além de outras conquistas 
importantes.

Parabéns aos companheiros de 
Feira de Santana por este exemplo 
de garra e luta. Este deve ser o ca-
minho a ser seguido pelos trabalha-
dores da ArcelorMittal em todo Bra-
sil.

O vento sopra a favor da nossa luta
Companheiros (as), a campanha 

salarial 2012 começa em  julho 
e o vento sopra a favor da luta dos 
trabalhadores metalúrgicos, pois al-
gumas situações que estão se apre-
sentando no cenário econômico do 
nosso País atualmente aumenta a 
nossa possibilidade de vitória. 

A campanha salarial é o maior 
desafio da nossa categoria neste 
ano, pois é nela que negociamos 
com os patrões o aumento nos sa-
lários e avanços na nossa Conven-
ção Coletiva de Trabalho (CCT). No 
mês de julho devemos entregar a 
pauta de reivindicações a patronal 
da nossa região, mas antes deve 
acontecer assembléia de trabalha-
dores para aprovação da pauta de 
reivindicações.

O Governo Federal reduziu e, em 

alguns casos, até zerou o Impos-
to Sobre produtos Industrializados 
(IPI), para a compra de carros. Ou-
tro fato que deve ajudar a aquecer 
a economia é a redução da taxa 
Selic, que no inicio de junho caiu 
para 8,5%, a menor taxa da histó-
ria. Aliado a esses fatores está a 
alta do dólar. Todos esses fatores 
refletem positivamente no aumento 
das vendas do setor metalúrgico.

Portanto, temos que aproveitar 
esses bons ventos que estão so-
prando na economia para exigir a 
ampliação dos nossos direitos. Va-
mos organizar a nossa luta e come-
çar a dialogar com os companhei-
ros da fábrica sobre a necessidade 
de unir forças com o Sindicato para 
conquistar uma campanha salarial 
vitoriosa.

Redução do IPI - Com o IPI reduzido já começaram os feirões de vendas de carros em todo Brasil. A previsão era de um aumento 
de 70% nas vendas, mas elas superaram todas as expectativas e cresceram 150% só na primeira semana mostrando que a redução 
do IPI vai aquecer ainda mais as vendas do setor automotivo (montadoras e autopeças). 

Redução da taxa Selic - No inicio de junho a taxa caiu para 8,5%, a menor taxa da história. A redução na taxa Selic aumenta 
a oferta de crédito e ajuda a aumentar o consumo. Como conseqüência, o aumento das vendas aquece a economia.  

A Alta do dólar- Estimula as exportações e, como vocês sabem, muitas empresas da nossa categoria aumentam sua receita, 
através das exportações.

As empresas estão bombando!
Não é preciso ser economista nem en-

tendido no assunto para perceber que 
as empresas do nosso setor estão “bom-
bando”. Basta dar uma olhada no pátio 

das empresas para ver que a produção 
está a todo vapor. 

Além disso, você trabalhador que está 
no chão de fábrica e está “ralando” pra ca-

ramba, praticando horas extras em exces-
so, já percebeu que o vento está soprando 
a favor dos patrões do nosso setor. Vejam 
os pátios de algumas empresas:

Pátio cheio, com vendas e produção a 
todo vapor. 

A empresa tem 13 prestadoras de 
serviço e em todas elas a produção 

está “bombando’.

A imagem é contundente e prova que 
empresa não tem do que se queixar. 

Portanto, senhores patrões, nesta campanha 
salarial não tem desculpa para choradeira!

SandvickDelp Tecnometal

Porque esses fatores favorecem nossa luta?

Metalúrgicos da Bahia conquistam 10% de aumento salarial
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Mais um passo rumo à realização do nosso sonho
No mês pasado o 

Sindicato deu mais 
um passo rumo à re-
alização do sonho da 
nossa categoria que é 
a conclusão das obras 
do Clube dos Metalúrgi-
cos. Foram colocadas 
mais de 600 metros de 
lajes nos chalés e nas 
suas respectivas gara-
gens. Com a realização 
de mais esta etapa, as 
obras avançam a todo 
vapor e estamos perto 
de concluir a primeira 
fase dos trabalhos. É 
o sonho dos metalúr-
gicos de Vespasiano e 
região se tornando rea-
lidade. 

SINDICALIZE-SE
Ligue 36211458 – 36211773

Este é o cenário que os tra-
balhadores das plantas 

da empresa vivem. Sobrecar-
ga de trabalho, centenas de 
acidentes, adoecimento em 
níveis jamais observados e 
o que é pior, mortes, muitas 
mortes, que já somam 19 nes-
te ano. Em média 3 mortes 
de trabalhadores por mês em 
plantas do grupo ArcelorMittal. 

É urgente e imperativo uma 
ação planejada de todos os 
sindicatos. Não podemos em 
hipótese alguma permitir que 
a turbulência econômica glo-
bal provocada pela ganância 
especulativa do capital resulte 
no desrespeito e ataque a dig-
nidade dos trabalhadores.

 Os discursos gerenciais do 
dia a dia nas plantas da Arce-
lorMittal para os trabalhadores 
é um verdadeiro “conto de fa-
das”, mas pra quem já traba-
lhou na Belgo, Arcelor e agora 
ArcelorMittal sabe que o dis-
curso será sempre outro.

Precisamos urgentemente 
questionar e promover a fa-
lência das certificações “con-
cedidas” pela BVQI* à Arce-

lorMittal. Empresa que demite 
sumariamente trabalhador le-
sionado ou que laborou por 
anos a fio em turno de reve-
zamento que não teve uma 
chance sequer de estudar, de 
ter vida social, vida familiar e 
de se profissionalizar. Não tem 
e nunca teve responsabilidade 
social com o trabalhador, sua 
família e muito menos com a 
sociedade. 

Empresa que submete o 
trabalhador a uma política 
extremamente nociva a sua 
saúde, a sua segurança, e ao 
meio ambiente precisa urgen-
temente ser denunciada em 
todos os fóruns para que, de 
forma definitiva, seja dado um 
basta a esse massacre. (CUT 
Nacional, CNM/CUT, órgão do 
governo, INMETRO, OIT, OEA 
e outros).

São 19 plantas nos Estados 
de MG, BA, SP, SC, ES ligadas 
ao setor sidero-metalúrgico e 
dezenas de outras em ramos 
de atividade diferentes. Des-
conhecemos outra multinacio-
nal que reúna em um mesmo 
país tantas plantas como a Ar-

celorMittal.
 Se as ações do Sr.Mittal 

estão “derretendo” nas bolsas 
de valores de todo o mundo 
as consequências não podem 
ser depositadas na conta do 
trabalhador brasileiro, mesmo 
porque em matérias recentes 
veiculadas em jornais o indi-
cativo é que o massacre aos 
trabalhadores irá se intensifi-
car. Pois bem, já está em cur-
so para o segundo semestre 
a duplicação da unidade de 
João Monlevade e o aumen-
to da produção de aços lon-
gos em todo o país, ou seja, 
a ganância não vai parar, não 
importando que outros 19, 20, 
21... morram.

*O Bureau Veritas Certifica-
tion é membro da comissão 
que assessora a SAI (Social 
Accountability International), 
acreditador da norma SA8000. 
Líder mundial em certificações 
de responsabilidade social, 
com clientes em mais de 20 
países. Presentes em mais de 
140 países. 

Bicudo, 
presidente do Sindicato

O Sindicato se reuniu com 
a direção da Simplex no 

inicio de julho para discutir 
a PLR 2012. Ficou acerta-
do que a empresa vai pagar 
uma PLR no valor total de R$ 
1.495,00, com antecipação 
de 50% (R$ 747,50) agora 
no mês de agosto. Esse va-
lor representa um acréscimo 
de 15% com relação a PLR 
do ano passado.

Dia 12/07 (quinta-
-feira) - Reunião com a 
Tecnometal

Dia 13/07 (sexta-feira) 
- Reunião com a MDE

Dia 17/07 (terça-feira) 
- Reunião com a Mecan

Massacre aos trabalhadores na 
empresa multinacional ArcelorMittal

Lagoa Santa
Trabalhadores da 

Simplex vão receber 
uma PLR 15% maior

Agenda do 
Sindicato


