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CAMPANHA SALARIAL 2013

Trabalhadores querem dignidade 
patrões oferecem mediocridade

Entre a proposta que 
os patrões fizeram 
até agora e as nos-

sas reivindicações, existe 
uma distância muito gran-
de. Eles ignoraram nossa 
pauta e ainda apresenta-
ram uma proposta unilate-
ral rebaixada, onde jogam 
para baixo nossas reivindi-
cações.

Entre outras coisas a pro-
posta deles contempla um 
reajuste salarial abaixo da 
inflação, banco de horas, 
que desta vez vem disfarça-
do de horas extras e ainda 
divide as férias dos traba-
lhadores em três períodos, 
o que é proibido pela CLT.

O que mais surpreendeu 
a comissão dos trabalha-
dores na mesa de negocia-
ção foi a cara de pau dos 
patrões em apresentar uma 
proposta, sem sequer res-
ponder nossas reivindica-
ções, ignorando completa-
mente nossa pauta.

Na última reunião que 
aconteceu na terça-feira 
(03), os representantes dos 
trabalhadores deixaram cla-
ro que não vão aceitar dis-
cutir nenhuma outra propos-
ta sem que antes os patrões 
dêem uma resposta sobre 
as nossas reivindicações. 

Pois é, as primeiras nego-
ciações estão mostrando o 
que já sabíamos, ou seja, 
que a campanha salarial 
será muito difícil este ano. 

É por isso que nós cha-
mamos os trabalhadores a 
unirem forças com o Sin-
dicato e participarem das 
mobilizações. Só através 
da luta é que vamos virar 
esse jogo e tornar realida-
de nossas reivindicações. 

l13% de reajuste (reposição + 
aumento real).

lPiso único de R$ 1.698,00.

lAbono para todos os trabalha-
dores.

lAdicional noturno de 40%.

lManutenção das conquistas 
anteriores.

lLicença maternidade de 180 
dias.

lRedução da jornada de traba-
lho, sem redução de salários.

lReajuste de 5,9% (o que não repõe nem a inflação) + 
zero de aumento real. 
lPiso salarial de 4 (quatro) faixas sendo de R$ 803,00 
o menor piso e R$ R$ 1.128,60 o maior.

lAbono só para trabalhadores de empresas que não 
possuem programa de PLR. Para os demais, zero de 
abono.
lAdicional noturno de 30%. 

lBanco de horas e férias parcelas em três vezes.
lNAdA RESPoNdERAM sobre a licença maternidade 
de 180 dias.

lNAdA RESPoNdERAM sobre a redução da jornada de 
trabalho sem redução de salários.

Os patrões não se preocuparam em responder nossas reivindicações, 
mostrando um desrespeito muito grande com os trabalhadores e as enti-
dades sindicais que os representam. 
Na verdade, isso é provocação. Eles estão pagando para ver. O caminho 
então companheirada, é partir para cima, mostrar nossa força, exigir mais 
seriedade na negociação e intensificar as mobilizações nas fábricas. Essa 
deve ser nossa resposta.

Nossa proposta é de um 
reajuste salarial que não repõe 
nem a inflação, banco de horas 

e férias divididas em 
três períodos.

Nada disso! 
Os trabalhadores querem 

a ampliação e não a retirada 
de direitos!

As reivindicações dignas 
dos trabalhadores

A proposta medíocre dos patrões

Provocação se responde com mobilização
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O Sindicato dos Metalúrgicos 
de BH/Contagem, junta-

mente com o Sindicato de Betim, 
realizaram no dia 30 de agosto, 
uma grande manifestação no 
viaduto sob a BR 381, que leva 
a entrada principal da Fiat Auto-
móveis, contra o Projeto de Lei 
4.330, que propõe a  terceiriza-
ção sem limites e precariza ain-
da mais as relações de trabalho.

A atividade foi em função do 
Dia Nacional de Luta convocado 
pela CUT e as demais centrais 
do Brasil. Além de repudiar o PL 
4.330, o protesto pediu o fim do fator previdenciário e a redução da jornada de tra-
balho. A manifestação provocou engarrafamento na BR 381 e atrasou a produção na 
FIAT Automóveis por mais de uma hora.

Movimento sindical consegue 
suspender votação do PL 4.330

O movimento sin-
dical conquistou 

uma nova vitória na 
luta contra o PL 4.330, 
da terceirização sem 
limites. Através da 
pressão, resistência 
e mobilização conse-
guiu suspender a vo-
tação do projeto, que 
estava prevista para 
acontecer esta sema-
na na Câmara dos De-
putados.

O presidente da Câ-
mara, deputado Henri-
que Eduardo Alves, do 
PMDB, garantiu que o 
PL ou qualquer reque-
rimento de urgência só 
será discutido após a 
realização de uma co-
missão geral, espécie 
de audiência pública, 
que ocorre no plená-
rio da Câmara, ainda 
sem data definida para 

acontecer.
O debate terá a par-

ticipação de trabalha-
dores, empregadores 
e instituições de Direi-
to, como o Ministério 
Público e a Associa-
ção Nacional dos Ma-
gistrados da Justiça 
do Trabalho (Anama-
tra), e será organiza-
do pelo presidente da 
Comissão de Consti-
tuição e Justiça e de 
Cidadania (CCJC), 
deputado Décio Lima 
(PT-SC).

A Secretária de Re-
lações do Trabalho da 
CUT, Maria das Gra-
ças Costa, apontou 
que a decisão é re-
sultado da pressão da 
CUT, que enfrentou a 
truculência da segu-
rança da Câmara para 
defender os interes-

ses dos trabalhado-
res. Vários dirigentes 
sindicais foram agre-
didos por seguranças 
e policiais militares 
durante a manifesta-
ção pacifica na supos-
ta “casa do povo”. 

“O trabalho da nossa 
militância foi extraordi-
nário e fez com que os 
deputados suspendes-
sem a votação e ainda 
criássemos espaço 
para aprofundar esse 
debate. Durante todo 
o tempo discutimos 
em uma mesa qua-
dripartite com a faca 
no pescoço e agora 
lutaremos para que o 
projeto seja retirado 
da pauta para fazer-
mos uma verdadeira 
negociação sem prazo 
de validade”, explicou 
Maria das Graças.

De acordo com um estudo de 2011, da CUT e 
do Departamento Intersindical de Estatísti-

cas e Estudos Socioeconômicos (Dieese), o tra-
balhador terceirizado fica 2,6 anos a menos no 
emprego, tem uma jornada de três horas a mais 
semanalmente e ganha 27% a menos. A cada 
10 acidentes de trabalho, oito ocorrem entre ter-
ceirizados.

Caso seja aprovado como está, o PL ampliará 
ainda mais as condições precárias de trabalho e 
colocará em risco todos os contratados com car-
teira assinada, já que permitirá a terceirização 
sem limites, em qualquer setor da empresa.

Pronto para ser votado em maio, o projeto já 
recebeu aval do relator Arthur Maia (PMDB-BA). 
Porém, a definição foi adiada por conta da luta 
da CUT e das demais centrais. Desde junho, 
uma mesa quadripartite, contruída por pressão 
dos trabalhadores, discute o tema.

No último dia 28, o Tribunal Superior do Tra-
balho divulgou em seu portal, um estudo sobre 
as empresas com processo julgados nos tribu-
nais trabalhistas brasileiros. Das 20 primeiras 
do ranking, seis são do setor de terceirização de 
mão de obra.

Porque lutar contra o 
Projeto de Lei 4330/2004 

Metalúrgicos de BH, Contagem e Betim 
se manifestaram contra o PL 4.330

Fonte: CUT e Sindicato dos Metalúrgicos de BH/Contagem

Diretores dos Sindicatos de BH/Contagem e Betim durante manifestação na 
portaria da FIAT 
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CUT Minas realiza
 ato na Praça Sete

A Central Única dos Trabalhado-
res de Minas Gerais (CUT/MG), 

sindicatos,  entidades CUTistas, 
CSP Conlutas, CTB, Força Sindi-
cal, Nova Central e movimentos 
sociais se uniram no último dia 30 
de agosto, em ato público do Dia 
Nacional de Mobilizações e Para-
lisações, realizado na Praça Sete.

Durante o ato coordenado pelo 
vice-presidente da CUT/MG, Car-
los Magno de Freitas, foram distri-
buídos panfletos para informar a 
população as lutas da classe tra-
balhadora e principalmente, bus-
car apoio contra o Projeto de Lei 
4.330/2004, que estabelece a ter-
ceirização sem limites nos setores 
público e privado.

Pressão da CUT provocou a suspensão da votação do PL 4.330 Sheakspeare, diretor da CUT Nacional e ex diretor do nosso Sindicato foi 
violentamente agredido  por policiais militares
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No próximo sábado (07), às 
12 horas, durante a 3ª Fes-

ta de Confraternização que será 
realizada no Clube dos Metalúr-
gicos, haverá eleição dos mem-
bros para o Comitê Sindical que 
será criado na fábrica (veja edi-
tal na página 4).

O Sindicato comunicou a em-

presa e também já publicou o 
edital em um jornal de grande 
circulação. Vale destacar que 
serão eleitos os dois trabalha-
dores mais votados.

Qual é a importância do 
Comitê?

O Comitê Sindical vem para 

fortalecer a luta dos trabalha-
dores da Condor no interior da 
fábrica. Ele ajudará a resolver 
problemas pontuais que acon-
tecem no chão de fábrica como 
assédio moral, abusos da che-
fia, melhorias nas questões de 
saúde e segurança, entre ou-
tros.

Metalúrgicos protestaram contra 
proposta vergonhosa dos patrões de Minas
Durante as atividades 

pelo Dia Nacional de 
Luta contra o PL 4.330, no 
último dia 30 de agosto, os 
metalúrgicos de BH/Conta-
gem e Betim, com faixas e 
cartazes, realizaram protes-
to na portaria da FIAT con-
tra a proposta vergonhosa 
apresentada pelos patrões 

de Minas Gerais, na primei-
ra negociação pela campa-
nha salarial 2013.

O “pacote de miséria” 
proposto pela FIEMG não 
contempla aumento real e 
sequer repõe a inflação do 
período. Eles ainda querem 
o banco de horas “disfar-
çado” de horas extras e o 

parcelamento das férias em 
três períodos

Essa proposta, de tão 
medíocre que é, foi rejei-
tada pelos representantes 
dos trabalhadores ainda na 
mesa de negociação por 
considerar que é indigna de 
ser avaliada pelos traba-
lhadores. 

Agenda de negociação da campanha salarial
10 de setembro |  17 de setembro  |  23 de setembro  |  26 de setembro

Foi realizada na última 
terça-feira (03/09), a 2ª 

rodada de negociação pela 
campanha salarial 2013, 
com a patronal dos setores 
de serralheria e reparação 
de veículos. Na reunião, 
entre outras coisas, os pa-
trões destes setores apre-
sentaram uma proposta de 

reajuste nos salários de 
5,9%, o que não repõe nem 
a inflação do período.

Na reunião eles também 
propuseram mudar a data 
base para 1º de abril. O 
Sindicato não se recusou 
em discutir essa possibili-
dade, mas deixou claro na 
mesa que o problema dos 

trabalhadores destes seto-
res não passa pela mudan-
ça da data base, mas sim 
na recuperação de direitos 
que foram rebaixados ou 
retirados quando a patronal 
saiu da mesa da FIEMG e 
passou a negociar em se-
parado. 

A patronal destes seto-

res demonstra mais uma 
vez que anda a reboque 
da FIEMG, pois a proposta 
de reajuste salarial deles é 
uma cópia fiel da primeira 
proposta apresentada pela 
FIEMG. 

A próxima negociação 
está agendada para 19 de 
setembro, às 17 horas. 

Negociação com patronal de Serralheria e Reparação de Veículos

Campanha Salarial 2013

Após dez dias de greve, funcionários da Condor retornam ao trabalho
Após dez dias de gre-

ve, os funcionários 
da Condor retornaram ao 
trabalho. Uma proposta 
de acordo acertada entre 
empresa e Sindicato em 
reunião realizada na última 
sexta-feira (30 de agosto)  
e que foi referendada de-
pois pelos trabalhadores, 
pôs fim ao movimento. 

Veja abaixo os pontos 
discutidos e o que ficou 
acertado:
uReajuste salarial - Ante-
cipação de 6% 
uTicket alimentação Re-
ajuste de 23% - Passou 
para R$ 70,00
uPlano de cargos e salá-
rios - No dia 24 de setem-
bro será iniciada a discus-
são do plano de cargos e 
salários e equiparação sa-
larial para os operadores 
CNC.

uMelhoria do convênio 
médico - A partir de 1º de 
setembro a empresa passa 
a arcar com 30-% dos gas-
tos com consultas e exa-
mes. A partir de 1º de mar-
ço de 2014 o plano passa a 
ser UNIMED e o funcioná-
rio só pagará se usar.
uMelhoria no restaurante 
e no local de trabalho - O 
sindicato e o comitê sindical 
irão apresentar a empresa 
propostas para melhorar o 
restaurante e as condições 
no local de trabalho.
uEstabilidade no em-
prego até dia 31 de de-
zembro de 2013 - Sobre 
o pagamento dos 10 dias 
parados, ficou definido que 
a empresa irá arcar com a 
metade e os dias restantes 
serão pagos com acrésci-
mo na jornada de trabalho.
uRetorno ao trabalho 

do funcionário demitido 
injustamente - Não teve 
acordo e o Sindicato irá 
entrar com ação pedindo 
sua reintegração e inclusi-
ve apoiará sua candidatura 
como membro da CIPA.
uAcima de tudo, os traba-
lhadores conquistaram o 
respeito e dignidade.

Parabenizamos a todos 
os companheiros que lu-
taram ao lado do Sindicato 
para conquistar o atendi-
mento de suas reivindica-
ções. A vitória seria muito 
maior se os demais traba-
lhadores tivessem se en-
volvido na luta e aderido ao 
movimento. 

Fica a lição de que para 
conquistar avanços preci-
samos da participação de 
todos na luta, pois juntos 
somos fortes!

Eleição de 
Comitê 
Sindical 

na Condor
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Ligue   

        SINDICALIZE-SE  
Ligue 0800 2828 197

DESAPARECIDOS

LURdES EGidiA PRECioSA do 
SoCoRRo -  73 anos
Data desaparecimento: 23/06/13 
Local de desaparecimento: 
RIBEIRÃO DAS NEVES/MG

BARBARA FoNTELLA VALENTE
15 anos
Data desaparecimento: 25/06/13 
Local de desaparecimento: BELO 
HORIZONTE/MG

 
 

 

  dESAPARECidA 

       
 

       LURdES EGidiA PRECioSA  
     do SoCoRRo 

 

ESTA PESSOA SOFRE DO MAL DE ALZHEIMER 
 
 
 

Ligue 0800 2828 197 
Toda informação é importante para a 
localização da pessoa desaparecida 

Idade: 73 anos 

Data de 
desaparecimento: 
23/06/2013 

Local de 
desaparecimento:  
RIBEIRÃO DAS 
NEVES/MG 

 
  dESAPARECidA 

       
 

BARBARA FoNTELLA 
VALENTE 

 
 

Ligue 0800 2828 197 
Toda informação é importante para a 
Localização da pessoa desaparecida 

Idade: 15 anos 

Data de 
desaparecimento: 
25/06/2013 

Local de 
desaparecimento:  
Belo Horizonte/MG 

O resultado do Produto Interno Bruto do Brasil no segundo trimestre, 
apontando um crescimento de 1,5%, colocou o País na liderança 

dos PIBs internacionais. No período, o PIB cresceu mais do que o de 
economias desenvolvidas, como EUA, Alemanha e Japão. Os dados 
foram divulgados nesta sexta-feira (30) pelo Instituto Brasileiro de Ge-
ografia e Estatística (IBGE).

O crescimento superou as expectativas do Banco Central, que eram 
de 0,89%, e do próprio mercado, que ficava em torno de 1%.

(Fonte: O Estado de S.Paulo e Rede Brasil Atual)

 SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS METALÚRGICAS, MECÂ-
NICAS E DE MATERIAL ELÉTRICO DE BELO HORIZONTE/CONTAGEM E REGIÃO,  
convoca todos os trabalhadores (as) associados (as) da empresa CONDOR EQUIPA-
MENTOS LTDA, com endereço na Rua José Pedro Araújo, 775. Bairro Cinco, Con-
tagem/MG. CEP: 32341-560, para realização, nos termos de seu Estatuto Social, de 
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA a se realizar no dia 07/09/2013, às 12:00 
horas, em 1ª Convocação, e às 12:30 horas, em 2ª convocação, no Clube dos Meta-
lúrgicos no qual se dará a eleição de 2 (dois) empregados que formarão o COMITÊ 
SINDICAL DA EMPRESA, obedecidas as seguintes normas:
a)A inscrição de candidatos poderá ser feita na própria assembleia, onde também será 
aprovado o regimento eleitoral.
b)A eleição será feita na assembleia, mediante escrutínio secreto.
c)A apuração dos votos será feita pela mesa escrutinadora escolhida durante a as-
sembleia.
d)Serão eleitos os 2 (dois) empregados mais votados, nos termos da tabela constante 
do art. 45 do Estatuto Social.
e)Os eleitos serão empossados na própria assembleia.
f)Será lavrada, lida e aprovada a ata da eleição na própria assembleia.

Informe aos 
companheiros da Toshiba

Caros companheiros, o dire-
tor do nosso sindicato, Daniel 

Goulart (foto), irá se reunir com re-
presentantes da Toshiba para dis-
cutir os seguintes pontos:
-Criação do Comitê Sindical na em-
presa.
-Reajuste salarial. 

Companheiros, vamos ficar de 
olho e participar para construir uma 
política salarial que atenda a todos 
os trabalhadores da fábrica.

Trabalhadora encaminha 
denúncia contra encarregada da GE

O novo valor do salário mínimo deverá ser R$ 
722,90. O anúncio foi feito na quinta-feira (29) 

pela ministra do Planejamento, Miriam Belchior. Ela 
esteve no Congresso para entregar ao presidente 
da Casa, Renan Calheiros (PMDB-AL), a peça or-
çamentária de 2014. O texto deve ser votado pela 
Câmara e pelo Senado até o fim do ano. O reajuste 
passa a valer em 1º de janeiro de 2014.

(Fonte: Agência Brasil)

Uma funcionária da 
GE Disjuntores, en-

caminhou uma carta ao 
Sindicato denunciando 
os abusos cometidos 
por uma encarregada 
do setor de Montagem, 
que, segundo ela, é co-
nhecida na fábrica como 
“dona onça”, devido à 
arrogância e prepotên-
cia com que  trata seus 
subordinados.

Segundo a denúncia, 
os trabalhadores já não 
aguentam mais esta lí-
der, pois ela humilha e 
maltrata os funcionários. 
Quando uma funcioná-

ria está com problemas 
de saúde ou precisa cui-
dar do seu filho doente, 
por exemplo, ela não 
ajuda em nada e o que 
é pior, ainda força este 
empregado a pedir de-
missão. 

Ainda de acordo com 
a denúncia, essa encar-
regada só exige produ-
ção e mais produção, 
xingando e humilhan-
do os trabalhadores na 
frente dos demais cole-
gas. Não tem nenhum 
controle emocional. 
Inclusive, às vezes al-
guns funcionários apre-

sentam problemas nos 
braços devido ao ritmo 
violento da produção.

No final da carta, a 
denunciante pede que 
o Sindicato tome cartas 
no assunto e chame a 
atenção dessa encar-
regada no nosso jor-
nal. Bom, estamos pu-
blicando no jornal, mas 
também iremos apurar 
a fundo esta questão, 
pois se ficar comprova-
da a denúncia e a em-
presa não resolver essa 
situação, nós iremos 
tomar as medidas cabí-
veis neste caso.

Contagem, 04 de Setembro de 2013
GERALdo VALGAS - Presidente

EdiTAL dE CoNVoCAção

Governo propõe salário 
mínimo de R$ 722,90 para 2014

PIB do Brasil cresce mais 
que dos países desenvolvidos


