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Eleição define 
o rumo do 
Sindicato para 
os próximos 
três anos

          Portanto, convocamos a todos os trabalhadores 
         sócios da nossa entidade a participarem desta e-
    leição. É através do voto que os trabalhadores ma-
  nifestam  sua aprovação ou não ao trabalho que vem 
sendo realizado pela direção do nosso Sindicato.

“Convoco a todos os trabalhado-
res metalúrgicos de Vespasiano 
e Região que são sócios da nos-
sa entidade a participarem da 
eleição para a direção do nos-
so Sindicato que será realizada 
nos dias 28, 29 e 30 de maio. É 
através do voto que os trabalha-
dores demonstram seu grau de 
conscientização e podem cobrar 
da futura direção as propostas 
feitas em campanha. Portanto, 
companheiro, compareça as ur-
nas e participe deste processo 
democrático”.

Wagner Duarte (Bicudo), 
presidente do Sindicato

A eleição para a nova dire-
ção do Sindicato dos Me-
talúrgicos de Vespasiano 

e região, período 2012-2015, 
será realizada nos dias 28, 29 e 
30 de maio.

   A Chapa 1 da CUT, Independência 
 e Luta é chapa  única, pois nenhu-

ma  outra  se inscreveu para participar 
do processo eleitoral.

           Com a participação do trabalhador no processo eleitoral e,  
     depois, com sua participação permanente nas decisões e nas  
  lutas da categoria é que vamos conquistar avanços e construir 
um Sindicato melhor. 
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Na BMB tem problemas de 
isonomia salarial (ou seja, 

dentro da empresa tem trabalha-
dores com a mesma qualificação 
profissional, trabalham na mes-
ma área, mas recebem salários 
diferentes).

Em virtude disso o Sindicato 
vai encaminhar uma carta para 
discutir com a empresa essa 
questão e a PLR 2012.  Vale des-

tacar que desde que o Sindicato 
passou a intensificar a mobiliza-
ção na fábrica, cresceu conside-
ravelmente o valor da PLR con-
quistado pelos trabalhadores da 
BMB. 

O Sindicato está atento às 
questões das demissões e redu-
ção da massa salarial que estão 
acontecendo em outras unidades 
do grupo no Estado.

O presidente do Sindicato, 
Wagner Duarte (Bicudo) 

juntamente com a assesso-
ria jurídica da nossa entida-
de estiveram visitando várias 
empresas de Confins  para 
tentar resolver os vários pro-
blemas que existem nas em-
presas da região. 

O Sindicato vai enviar um 
relatório para essas empre-
sas indicando os principais 

problemas que devem ser 
resolvidos e depois voltará 
a visitar as empresas da re-
gião.

Mas lembramos a compa-
nheirada que só a interven-
ção do Sindicato não basta. 
È preciso que os trabalhado-
res se envolvam na luta, pois 
só haverá avanços com uni-
dade e participação de todos 
os trabalhadores. 

Quase todas as empresas usam o sistema de 
compensação do Sábado. Sendo a jornada de-

terminada por lei de 44 horas semanais, a empresa 
exige que o empregado trabalhe 48 minutos a mais 
de segunda a sexta para não trabalhar aos sábados. 
Tal sistema é altamente vantajoso para as empre-
sas “espertinhas” que, mesmo coincidindo um sába-
do com feriado, como foi o caso do dia 21 de abril 
(Feriado de Tiradentes), esqueceram que naquela 
semana os empregados não deveriam trabalhar 48 
minutos a mais.

Se isso aconteceu com você companheiro, exija 
o pagamento dos 48 minutos trabalhados nos dias 
16 a 20 de abril como horas extras. É importante 
frisar que a compensação do sábado é semanal e 
não anual ou mensal, não podendo a empresa ar-
gumentar que se o feriado cair durante a semana o 
empregado será beneficiado. COMPANHEIRADA, 
O MAIS IMPORTANTE DE TUDO É LUTAR PELA 
REDUÇÃO DESSA DESHUMANA JORNADA DE 
TRABALHO!

Nos dias 
03 e 04 

de maio foi re-
alizado na ci-
dade de João 
M o n l e v a d e  
mais um en-
contro dos re-
presentantes 
da rede de 
trabalhadores 
da Arcelor de 
todo Brasil. 

Nele foram abordados vários assuntos de interesse dos trabalha-
dores, mas o principal tema debatido foi o ataque que a Arcelor está 
realizando contra os direitos dos trabalhadores nas unidades de Con-
tagem e João Monlevade em Minas e na sua unidade da Bahia (de-
missões, redução de salários, contratação de novos trabalhadores 
com salários até 70% inferiores ao que recebem os trabalhadores 
mais antigos, fixação de turnos, etc).

Na reunião foi apresentada uma proposta de ação conjunta para 
barrar todos estes ataques da empresa contra os trabalhadores  e 
também a adoção de outros encaminhamentos.

Muitas empresas desco-
nhecem, mas está em 

vigor desde o dia 07 de julho 
do ano passado, uma resolu-
ção do Conselho Nacional de 
Previdência Social- CNPS de 
24/07/2009, que incluiu a taxa 
de rotatividade nas empresas 
no cálculo do FAP- Fator Aci-
dentário de Prevenção.

O objetivo da medida é 
evitar que as empresas que 
mantém por mais tempo os 
seus trabalhadores sejam 
prejudicadas por assumirem 
toda a acidentalidade. A taxa 
de rotatividade anual de uma 
empresa é obtida dividindo-
-se o número de rescisões 
ocorridas no ano ou o número 
de admissões no ano (consi-
derando-se sempre o menor) 

pelo número de vínculos no 
inicio do ano de apuração, ex-
cluindo-se as admissões que 
representarem apenas cres-
cimento e as rescisões que 
representarem diminuição do 
número de trabalhadores da 
empresa e multiplicando-se 
por 100.

Com a medida, não será 
concedida a redução da alí-
quota do FAP para a empresa 
cuja taxa média de rotativida-
de nos últimos dois anos for 
superior a 75% a não ser que 
ela comprove que tenham 
sido observadas as normas 
de saúde e segurança do 
trabalho, em caso  de demis-
sões voluntárias ou término 
de obra.

O fator acidentário, por 

empresa- que será recalcu-
lado periodicamente- é um 
multiplicador a ser aplicado 
ás alíquotas de 1% , 2% ou 
3%  incidentes sobre a folha 
de salários para financiar o 
seguro acidente de trabalho- 
SAT, a partir da tarifação cole-
tiva por atividade econômica. 
O FAP varia de 0,5 a 2 pontos 
percentuais, o que significa 
que a alíquota de contribui-
ção da empresa pode ser re-
duzida á metade ou dobrar.

Outra mudança já defini-
da, além da rotatividade, foi a 
criação da trava de mortalida-
de e de invalidez. As empre-
sas com óbitos ou invalidez 
permanente não receberão 
os bônus bonificação poderá 
ser mantida.

Na edição anterior deste boletim erra-
mos ao publicar uma matéria sobre a 

PIM na qual informávamos que a empre-
sa iria substituir a chefia da empresa ou 
substituir o encarregado e o gerente geral. 
Na verdade, o que foi discutido na reunião 
no Ministério do Trabalho é de que have-
ria uma espécie de treinamento para os 
chefes sobre como tratar os seus subor-
dinados.

Vespasiano Confins
Queremos resolver o problema da 

isonomia salarial na BMB
Chamado aos trabalhadores

Sábado compensado 
e feriado

Rede de trabalhadores da Arcelor 
se reuniu em João Monlevade

Errata Empresa com alta rotatividade 
não podem se beneficiar do FAP

Feliz 
dia das 
mães

É o desejo de toda diretoria do 
Sindicato dos Metalúrgicos de 

Vespasiano e Região


