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Companheiros, o lançamento da cam-
panha salarial 2013 foi realizado com 

sucesso na semana passada. Os traba-
lhadores participaram em peso das ativi-
dades. E importante começar nossa luta 
assim, com entusiasmo e muita disposi-
ção. 

Os primeiros passos já foram dados. 
Agora precisamos intensificar nossa luta, 
pois nenhuma conquista é impossível, 
nenhum patrão diz não, quando vê que 

os trabalhadores estão unidos e mobilizados. Então esse é o ca-
minho a seguir. Juntos e misturados do começo ao fim da nossa 
luta. Assim a vitória será nossa com certeza.

A campanha sala-
rial 2013 come-
çou a todo vapor. 

A pauta aprovada pelos 
trabalhadores em as-
sembleia foi entregue 
aos patrões (FIEMG), 
na última quarta-feira 
(31), e o lançamento 
foi realizado no mesmo 
dia com paralisações e 
manifestações em im-
portantes fábricas da 
nossa categoria.

Isso mostra que a 

companheirada está 
disposta a acompa-
nhar o Sindicato na 
luta por melhores sa-
lários e condições de 
trabalho. Mas a luta 
está apenas come-
çando e a vitória de-
pende da participação 
dos trabalhadores. 

A luta agora come-
ça nas fábricas. Va-
mos lá companhei-
rada, mobilizar para 
conquistar!

Unidade e mobilização 
são os caminhos para a vitória

Geraldo Valgas, 
presidente do nosso Sindicato

Veja encarte com todas as informações da campanha salarial 2013



O 1º Encontro de Mulheres 
Metalúrgicas realizado 

pela Secretaria da Mulher do 
nosso Sindicato foi um suces-
so e recebeu elogios de todas 
as participantes. Prova disso 
é o depoimento entusiasmado 
dado pela companheira Elisie-
ne Cunha B. Souza (foto), tra-
balhadora da Metalvest, parti-
cipante do evento.

“É o primeiro encontro que 
venho e achei super interes-
sante, pois abordaram temas 
que, no meu caso, tinha muitas 
dúvidas e interesse em saber. 
Fiquei bastante satisfeita em 
ter participado desse evento”, 
falou Elisiene.

Quando perguntada sobre 
que tema ela gostaria que 
fosse abordado em outros en-
contros, a companheira falou 
que quer saber mais sobre os 
direitos das mulheres metalúr-

gicas, pois, segundo ela, ainda 
tem muitas dúvidas sobre esse 
assunto.

“Depois que eu tive esse 
contato com o Sindicato e fi-
quei sabendo sobre os meus 
direitos, me prontifico em me-
lhorar, trabalhar e lutar pelos 
benefícios e direitos das mu-
lheres da nossa categoria. 
Acho que as companheiras 
deveriam conhecer melhor o 
trabalho do Sindicato, pois é 
muito positivo o que eles fa-
zem pelas trabalhadoras e tra-
balhadores”, concluiu Elisiene.

No dia 27 de julho de 2013 foi 
realizado o 1º Encontro das 

Mulheres Metalúrgicas no Sindi-
cato de BH/Contagem. Trabalha-
doras de várias empresas marca-
ram presença nesse importante 
debate que contou também com a 
participação da secretaria de mu-
lheres do Sindicato, Margareth da 
Silva e da diretora Tânia da Costa, 
além de Antônia de Jesus, secre-
tária de organização de política 
sindical da FEM-CUT-MG e Maria 
Ferreira, diretora do Sindicato e 
secretária de mulheres da FEM/
CUT-MG. Também participaram 
do evento mulheres de vários seg-
mentos dos movimentos sociais. 

O presidente do Sindicato, Ge-
raldo Valgas, fez a abertura do 
evento, lembrando a importância 
da histórica participação das mu-
lheres no movimento sindical e 
que sua sindicalização, no final da 
década de 70, foi feita pela com-
panheira Efigênia Martins. 

Marco Antônio de Jesus, dire-
tor do Sindicato, também fez uma 
saudação, destacando a necessi-
dade de organização das traba-
lhadoras metalúrgicas para for-
talecer a luta. As companheiras 
Clarisse Paradis, Moara Sabóia e 
Maíra Neiva, da Marcha Mundial 
de Mulheres, debateram temas 
relacionados à vida, trabalho e se-
xualidade das mulheres. 

Foi discutida a importância da 
divisão do trabalho doméstico, 
que, hoje recai, quase que exclu-
sivamente, sobre as mulheres; a 
dificuldade e a desigualdade de in-

serção das mulheres no mercado 
de trabalho; o mito da fragilidade 
feminina que justifica a opressão, 
sob forma paternalista; a mercan-
tilização do corpo feminino, entre 
outros temas importantes. 

As companheiras ainda desta-
caram que a história das mulheres 
brasileiras, especialmente as ne-
gras, é de muito trabalho, inclusi-
ve trabalhos não reconhecidos so-
cialmente, como o doméstico, e a 
falta de uma rede de apoio social 
e estatal que torne mais igualitária 
a relação entre gêneros na socie-
dade. 

Os debates foram bastante pro-
fundos e sempre marcados por 
um clima de solidariedade e des-
contração. Ao final, as compa-
nheiras presentes apresentaram 
temas para serem abordados nos 
próximos encontros e destacaram 
a importância da organização das 
mulheres.  
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O Sindicato dos Metalúrgi-
cos de Belo Horizonte, 

Contagem e região comunica 
a ampliação do setor de saúde 
com a clínica de fisioterapia dos 
metalúrgicos, coordenada pelo 
fisioterapeuta Fernando Henri-
que Domingos de Souza (foto).

Fernando é especialista em 
fisioterapia ortopédica e trau-
matológica e com formação em 
RPG/SS (Reeducaçao Postural 
Global), técnica francesa para 
correção da postura e patolo-
gias da coluna e membros. 

Qual a importância da fisio-
terapia para os metalúrgicos?

A fisioterapia, como o próprio 
nome sugere, é o tratamento 
do físico do corpo, do sistema 
músculo esquelético, através 
de exercícios terapêuticos, te-
rapia manual e meios eletroter-
moterápicos visando aliviar a 
dor e reestabelecer a função do 
individuo. 

Esta iniciativa vem de en-
contro com as necessidades 

dos metalúrgicos, que em sua 
grande maioria trabalha em pé 
com movimentos repetitivos e 
de sobrecarga, predispondo 
ao surgimento das mais va-
riadas patologias do sistema 
músculo esquelético como: 
Tendinopatias(Tendinites); Bur-
site; Artrose; Cervicalgia; Dor-
salgia; Lombalgia; Hernia de 
disco; Disfunçao postural; Cefa-
leia postural ou tensional; Trau-
mas e fraturas. 

O Sindicato informa que a cli-
nica começa a funcionar a partir 
da próxima quarta-feira, (07/08), 
na sede da nossa entidade.

Na próxima 
terça-feira, 

06 de agosto, é 
o Dia Nacional 
de Luta contra o 
PL 4.330/2004 
c o n v o c a d a 
pela CUT. É 
preciso aumen-
tar a pressão 
pela derruba-
da do PL 4330, 
ocupar o Con-
gresso e parali-
sar os locais de 
trabalho. 

Nesse dia os 
patrões vão ou-
vir nossa voz! 
Vamos todos 
nos manifes-
tar em frente 
às federações 
patronais para 
pressionar por 
nossos direi-
tos!

Sindicato agora tem 
Clínica de Fisioterapia

1º Encontro de Mulheres no Sindicato foi um sucesso

“Fiquei deslumbrada com o trabalho do Sindicato”

O PROJETO RASGA A CLT E ACABA 
COM DIREITOS TRABALHISTAS

NÃO

Dia Nacional de Luta contra a PL 4.330/2004

CoNTRA A RETiRAdA dE diREiToS doS TRABALHAdoRES!
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A desigualdade de trata-
mento dado aos trabalha-

dores nas unidades Aethras 
chegou ao ponto máximo da 
exploração, pois nos últimos 
anos o que mais tem sido 
feito é aceleração do ritmo 
de produção para atender 
a ânsia das montadoras de 
produzir automóveis, mas 
na hora de distribuir o lucro 
entre os trabalhadores, não 
existe reconhecimento por 
parte da empresa. 

É do conhecimento de to-
dos que a empresa cresceu 
muito. Encontra-se com filial 

em vários estados brasilei-
ros e inclusive fora do Brasil, 
mas é exatamente nas uni-
dades de Contagem, onde 
nasceu a empresa, que se 
instalou a maior desigualda-
de de tratamento aos seus 
trabalhadores. 

O valor que a empresa 
impôs “goela abaixo” dos 
trabalhadores foi 100% 
abaixo do valor pago aos 
trabalhadores do Paraná, 
por exemplo. Lá ela pagou 
R$6.000,00 como adianta-
mento dos R$9.000,00, que 
foi o valor do acordo. 

Diante da falta de sensibi-
lidade da Aethra na negocia-
ção, o Sindicato repudiou a 
postura dos representantes 
patronais e registrou impas-
se na negociação deixando 
a empresa sem acordo com 
os trabalhadores.

Em virtude da situação 
colocada, os trabalhadores, 
tendo o sindicato como seu 
representante legal, vão se-
guir firmes na mobilização 
para lutar e conquistar no 
mínimo mais R$3.000,00 
para o conjunto dos traba-
lhadores em Minas Gerais.  

CAMPANHA DE PLR 2013
Estado de Greve na ICG Garujo

Na última quarta-feira 
(25), os trabalhado-

res da ICG Garujo can-
saram de tanto descaso. 
Numa atitude provocada 
pela revolta e indignação, 
eles se juntaram e foram 
passando por cada setor 
da fábrica para conven-
cer os demais colegas a 
parar a produção e dar 
uma resposta para a em-
presa. Todos aderiram ao 
“arrastão” e pararam as 
máquinas.

Depois eles se dirigi-
ram para a portaria da 
empresa onde participa-
ram de uma assembleia 
com o Sindicato. Nela 
os trabalhadores elabo-
raram a seguinte pauta 
de reivindicações que foi 
encaminhada para a dire-
ção da ICG Garujo.

-20% de reajuste no sa-
lário (o novo grupo que 
adquiriu a empresa pro-
meteu aumento, mas até 
agora não saiu nada);
-Melhoria da cesta básica;
-Melhorias no restaurante;
-Equiparação salarial;
-Fim da perseguição da 
Chefia (assédio moral, 
falta de respeito e perse-
guição).

Na assembleia os 
companheiros também 
aprovaram o Estado de 
Greve e estão trabalhan-
do em “operação tartaru-
ga”. 

Na próxima segunda-
feira (05), tem reunião 
com a direção da empre-
sa e caso ela não avan-
ce nas suas propostas, a 
fábrica poderá parar por 
tempo indeterminado.

Greve pode acontecer a qualquer momento na Condor

Em muitas empresas os metalúrgicos 
estão mesmo revoltados com a ganân-

cia dos patrões. A categoria está em “pé de 
guerra” na luta por uma PLR digna e pelo 
atendimento de outras reivindicações. 

Na Condor a situação não é diferente. 
Os trabalhadores estão indignados com a 
posição da empresa e também aprovaram 
o estado de greve em assembleia realizada 
na portaria da fábrica na semana passada. 

Já foram realizadas várias reuniões com 
a empresa, mas até agora nada. As nego-
ciações não avançam e a patronal só fica 
enrolando. Só que a paciência dos traba-
lhadores tem limites. 

Os trabalhadores reivindicam uma PLR 
de R$ 2.000,00 e o reajuste no ticket ali-
mentação (na Convenção Coletiva vigen-
te todas as cláusulas econômicas tiveram 

reajuste, só que na empresa o ticket ali-
mentação não foi reajustado). Além disso, 
eles querem equiparação salarial para os 
operadores de CNC e melhoria no plano de 
saúde.

Se a empresa não negociar, a greve 
pode acontecer a qualquer momento.

Foram realizadas quatro rodadas de 
negociação entre sindicato, comis-

são e empresa, mas não houve avanços. 
Pelo contrário a empresa insiste em não 
pagar PLR este ano, alegando dificulda-
des. Além disso, informou que pretende 
demitir 20% dos trabalhadores. 

Tá bom pra vocês? Pois é, como não 
podia ser diferente, o Sindicato, na mesa 
de negociação, criticou e rejeitou essa 
postura da empresa. 

Em assembleia realizada no mesmo 
dia na portaria da fábrica,  informamos 
aos trabalhadores a resposta da empre-
sa e a companheirada ficou indignada. 
Na mesma assembleia reafirmaram a rei-
vindicação de uma PLR no valor de R$ 
1.500,00 sem metas ou R$ 1.700,00, em 
parcela única, com metas. A próxima ro-
dada de negociação  com a empresa foi 
agendada para o dia 29 de agosto, às 11 

horas. Depois, ao meio dia, o Sindicato 
realizará assembleia com os trabalhado-
res. Participem!

Vários trabalhadores da empresa, que 
pediram o anonimato, informaram ao Sin-
dicato que é tudo enganação essa histó-
ria de que a IMIC passa por dificuldades. 
Isso não é verdade. Veja no quadro abai-
xo, a carta que os companheiros encami-
nharam ao Sindicato rebatendo os argu-
mentos apresentados pela empresa.

Trabalhadores da Isomonte 
também em Estado de Greve

A Isomonte ainda 
não apresentou 

uma proposta de PLR 
decente, que aten-
da as expectativas 
dos trabalhadores. A 
companheirada está 
indignada com esta 
situação e, por esse 
motivo, em assem-
bleia realizada na 
portaria da fábrica na 
semana passada, os 
trabalhadores apro-
varam o estado de 
greve. 

Os funcionários-
da Isomonte agora 
já contam com um 
Comitê Sindical na 
fábrica e a conquista 
de uma PLR digna é 

o primeiro desafio co-
locado para os mem-
bros dessa comissão.

A decisão tomada 
pelos trabalhadores 
já foi comunicada 
para a empresa e, in-
clusive foi publicado 
o edital de deflagra-
ção de greve no nos-
so jornal. Portanto, o 
aviso está dado: ou 
a empresa recua na 
sua intransigência e 
senta com o Sindica-
to para negociar uma 
PLR justa e igual para 
todos os trabalhado-
res ou a greve pode 
acontecer. 

A empresa vai que-
rer pagar para ver?

Assembleia com os trabalhadores do turno da manhã

Assembleia com os trabalhadores do turno da tarde

Trabalhadores da Irmãos Corgozinho dão ultimato a empresa

Esta é uma carta de quase 400 funcionários indignados, pois todo ano 
quando é época da negociação de PLR na Irmãos Corgozinho é a mes-

ma “choradeira”. A diretoria vem intimidando os funcionários com ameaças de 
demissão em massa, dizendo que a empresa esta em crise e sem serviços. 
Uma grande mentira, pois são várias carretas saindo da empresa a todo o 
momento, carregadas de redutores, britadores, transportadores, peneiras e 
peças avulsas. 

Qual empresa que, em um momento de crise, consegue contratar quase 50 
funcionários? Voltou neste ano com o segundo turno, e no interior da fábrica 
está lotado de matéria prima em todos os setores.  Em 2013 teve investimen-
tos em maquinarias novas em vários setores. Que crise é essa?

A IMIC se esquece que em dezembro de 2012 conseguiu a ISO com o esfor-
ço e a colaboração de cada funcionário, queremos o nosso reconhecimento e 
respeito que todo trabalhador merece. É R$ 1.700,00 de PLR ,já!!!

Carta de trabalhadores denuncia desrespeito na IMIC

Aethra não distribui a “PLR” na mesma proporção
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Sindicato instala o 1º Comitê Sindical da categoria

Flávio Fonseca, José Muniz e Ailton Loiola

Geraldo, Paulo, Vicente, Neemias e Ubirajara 

Diretor Toninho durante a assembleia na empresa 

No dia 26 de julho, a di-
reção do Sindicato dos 

Metalúrgicos de BH/Con-
tagem e Região instalou o 
Comitê Sindical (CSE) na 
empresa Isomonte, o primei-
ro da base cutista em Minas 
Gerais. Este sistema de or-
ganização por local de tra-
balho foi uma proposta apre-
sentada aos trabalhadores 
pelos Metalúrgicos da CUT 
durante o processo eleitoral 
realizado na entidade em 
2011.

O acontecimento é um 
marco na história da cate-
goria, pois representa um 
passo gigantesco rumo à de-
mocratização das relações 
de trabalho, já que abre um 
canal direto de diálogo e ne-
gociação com as empresas 

da região. Os trabalhadores 
eleitos para formar o Comitê 
Sindical na empresa Isomon-
te são os funcionários Flávio 
Fonseca Assunção e Ailton 
Loiola Dutra dos Santos.

Vale destacar que os Co-
mitês Sindicais por Empre-
sas (CSEs), já são realidade 
em várias bases sindicais 
de São Paulo há mais de 
20 anos. No Rio Grande do 
Sul foi criado recentemente, 
mas em todos esses casos 
eles apresentaram resulta-
dos positivos. Prova disso é 
que os trabalhadores dessas 
regiões são os que possuem 
atualmente os melhores sa-
lários e condições de traba-
lho entre os metalúrgicos de 
todo Brasil.

O processo eleitoral foi la-

vrado em ata e contou com 
a participação do presiden-
te do Sindicato dos Meta-
lúrgicos de BH/Contagem, 
Geraldo Valgas e pelo pre-
sidente da Confederação 
Nacional dos Metalúrgicos 
(CNM/CUT), Paulo Cayres. 

O ato também contou com 
a presença do representante 
da Superintendência Regio-
nal do Trabalho/MG, Vicente 
Silluzio, do secretário de co-
municação da CUT/MG, Ne-
emias de Souza Rodrigues, 
do Secretário de Organiza-
ção da CNM/CUT, Ubiraja-
ra de Freitas, do diretor da 
FEM/CUT-MG, José Muniz 
dos Santos e dos diretores 
do Sindicato, Antônio Pedro 
Amaro (Toninho) e Sandro 
Martins de Souza.

No dia 10 de agosto, de 10h às 15 
h, será realizada no Clube dos Me-

talúrgicos, a 6ª festa de Confraterni-
zação dos Trabalhadores da orteng 
- Painéis e Sistemas. Haverá brinca-
deiras para a criançada e muita diversão 
para os adultos, com música ao vivo, 
churrasco, refrigerantes e “aquele cho-
pinho gelado”.

A Confraternização será somente para 
funcionários da Orteng e seus familiares 

(esposas e filhos). O trabalhador solteiro 
tem direito de levar a namorada. Outros 
convidados que queiram participar da 
festa, terão de pagar R$ 20,00.

Uma lista de presença está circulan-
do no interior da fábrica até quinta-feira 
(08). Se você trabalhador for participar 
da festa, assine essa lista e confirme 
sua presença. Para ter acesso a festa, o 
trabalhador deverá apresentar o crachá 
da empresa na portaria do Clube.

As inscrições para o campeonato de futsal em 
comemoração aos 79 anos de fundação do 

Sindicato foram prorrogadas até a primeira quin-
zena de agosto. Não perca essa oportunidade e 
faça já sua inscrição. 

Para mais informações entrar em contato com 
o Secretário de Política Social da nossa entida-
de, Francisco Xavier dos Santos - 8681.0719 ou 
com os diretores Ubirajara Siqueira (Birinha)- 
8681.0721 e Paulinho da Acument - 8396.8821.

“O Comitê vai facilitar a luta dos trabalhadores e atuar de forma direta para solucionar 
as irregularidades no cotidiano da fábrica, como diferenças de salários, assédio moral, 
equiparação salarial, convenção coletiva, pagamento de insalubridade, PLR, saúde e 
segurança, entre outros. O próximo passo agora é tornar realidade este sistema de 
organização por local de trabalho em outras empresas da nossa categoria”, falou Ge-
raldo Valgas, presidente do Sindicato. 

EdiTAL dE GREVE
O SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚS-
TRIAS METALÚRGICAS, MECÂNICAS E DE MATE-
RIAIS ELÉTRICOS DE BELO HORIZONTE E CON-
TAGEM, entidade sindical de primeiro grau, com base 
territorial nas cidades de Belo Horizonte, Contagem, 
Ibirité, Ribeirão das Neves e Sarzedo, com sede na ci-
dade de Contagem à Rua Camilo Flamarion, 55,Jardim 
Industrial-Contagem,/MG, COMUNICA a empresa ICG 
GARÚJO LTDA,  localizada na Rua Haeckel Ben Hur Sal-
vador, 101-G 01 Cinco Contagem/MG 32010-120 CNPJ 
00.353.808/0001-52 tendo em vista que não houve en-
tendimento entre as partes. Os trabalhadores da mes-
ma decidiram em assembleia realizada em 24/07/2013 
as 07h300min na portaria da empresa, DELIBERARAM 
pela DEFLAGRAÇÃO do movimento GREVISTA pelos 
seguintes motivos; 20% de Reajuste Salarial para os 
Funcionários, Melhoria Da Cesta Básica, Melhoria na 
Alimentação, Pagamento de Insalubridade, Fim Das Ad-
vertências Sem Justificativa, Melhoria Nas Condições 
De Trabalho, obedecendo ao prazo mínimo de 48hs 
(QUARENTA E OITO HORAS), podendo ser, após este 
prazo, interrompida as atividades em qualquer momento 
por prazo indeterminado. O Sindicato juntamente com os 
trabalhadores por ele representados cumpriram rigoro-
samente todos os requisitos previstos na Lei 7.783/89 
e nos seus Estatutos Sociais. Coloca-se, também, o 
Sindicato, à disposição da empresa interessada, para 
negociação da necessidade, ou não, de manutenção de 
equipes de trabalhadores onde existir atividade essen-
cial, nos termos dos artigos 9º e 10º da referida Lei.

EdiTAL dE GREVE
O SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS IN-
DÚSTRIAS METALÚRGICAS, MECÂNICAS E DE 
MATERIAIS ELÉTRICOS DE BELO HORIZONTE 
E CONTAGEM, entidade sindical de primeiro grau, 
com base territorial nas cidades de Belo Horizonte, 
Contagem, Ibirité, Ribeirão das Neves e Sarzedo, 
com sede na cidade de Contagem à Rua Camilo 
Flamarion, 55,Jardim Industrial-Contagem,/MG, 
COMUNICA a empresa CONDOR EQUIPAMEN-
TOS INDUSTRIAIS LTDA,  localizada na Rua José 
Pedro Araújo, 775 Cinco Contagem/MG 32341-560 
CNPJ 25.478.975/0001-50 tendo em vista que não 
houve entendimento entre as partes. Os trabalha-
dores da mesma decidiram em assembleia reali-
zada em 26/07/2013 as 14h30min na portaria da 
empresa, DELIBERARAM pela DEFLAGRAÇÃO 
do movimento GREVISTA pelos seguintes motivos; 
IMPASSE NAS NEGOCIAÇÕES DE PLR 2013, 
obedecendo ao prazo mínimo de 48hs (QUAREN-
TA E OITO HORAS), podendo ser, após este prazo, 
interrompida as atividades em qualquer momento 
por prazo indeterminado. O Sindicato juntamente 
com os trabalhadores por ele representados cum-
priram rigorosamente todos os requisitos previs-
tos na Lei 7.783/89 e nos seus Estatutos Sociais. 
Coloca-se, também, o Sindicato, à disposição da 
empresa interessada, para negociação da neces-
sidade, ou não, de manutenção de equipes de tra-
balhadores onde existir atividade essencial, nos 
termos dos artigos 9º e 10º da referida Lei.

EdiTAL dE GREVE
O SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚS-
TRIAS METALÚRGICAS, MECÂNICAS E DE MATE-
RIAIS ELÉTRICOS DE BELO HORIZONTE E CON-
TAGEM, entidade sindical de primeiro grau, com base 
territorial nas cidades de Belo Horizonte, Contagem, 
Ibirité, Ribeirão das Neves e Sarzedo, com sede na ci-
dade de Contagem à Rua Camilo Flamarion, 55,Jardim 
Industrial-Contagem,/MG, COMUNICA a empresa ISO-
MONTE S /A,  localizada na Rua Cristiano F. Teixeira 
Guimarães 265 Cinco Contagem/MG 32010-130 CNPJ 
17.666.926/0001-13 tendo em vista que não houve en-
tendimento entre as partes. Os trabalhadores da mes-
ma decidiram em assembleia realizada em 26/07/2013 
as 07h30min na portaria da empresa, DELIBERARAM 
pela DEFLAGRAÇÃO do movimento GREVISTA pelos 
seguintes motivos; Negociação da PLR 2013 no valor de 
R$3.000,00; onde foi estipulado em reunião no Ministé-
rio do Trabalho (10/07/2013) o prazo de resposta até o 
dia 26/07/13, o que não ocorreu, obedecendo ao prazo 
mínimo de 48hs (QUARENTA E OITO HORAS), poden-
do ser, após este prazo, interrompida as atividades em 
qualquer momento por prazo indeterminado. O Sindicato 
juntamente com os trabalhadores por ele representados 
cumpriram rigorosamente todos os requisitos previstos 
na Lei 7.783/89 e nos seus Estatutos Sociais. Coloca-
se, também, o Sindicato, à disposição da empresa inte-
ressada, para negociação da necessidade, ou não, de 
manutenção de equipes de trabalhadores onde existir 
atividade essencial, nos termos dos artigos 9º e 10º da 
referida Lei.

ATENÇÃO! Confraternização dos trabalhadores da Orteng Painéis e Sistemas


