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A bAtAtA vAi AssAr!
No dia 31 de outubro, sexta-feira, será realizada 

uma nova rodada de negociação com a Fiemg. 
Esperamos que desta vez haja avanço e eles apre-
sentem uma proposta de reajuste salarial digna, 
com um aumento real que valorize o trabalhador.
Até aqui a proposta da Fiemg sequer repõe a infla-
ção do período. A revolta da companheirada com 
a enrolação dos patrões cresce a cada dia que 

passa nas fábricas. São 250 mil trabalhadores na 
luta por melhores salários em todo Estado. Sindi-
catos envolvidos na campanha salarial unificada 
estão preparando uma grande manifestação para 
responder a essa provocação patronal. Agora que 
passou a eleição, chega de Blá-Blá-Blá e se não 
houver avanços, a “batata vai começar a assar” 
para os patrões.

DilmA vence eleição e 
AvAnços continuArão no brAsil
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Fique por 

dentro
 da cct

negociação do sindicato amplia 
direitos de trabalhadores da Pipe

Graças á unidade na luta 
entre o Sindicato e os 

companheiros da Pipe, foi 
possível fechar um acordo 
vitorioso com o atendimen-
to de importantes reivindi-
cações dos trabalhadores. 
Veja abaixo o que ficou 
acertado na reunião com a 
empresa no Ministério do 
Trabalho. 

Plano de saúde - Os tra-
balhadores que entraram na 
empresa depois de 2012 e 
que, antes disso, pagavam 
pelo plano de saúde, agora 
eles e seus dependentes te-
rão direito a consultas mé-
dicas sem pagar nenhum 
centavo, através do plano 
de saúde da Unifácil (Uni-
med).

Adicional de insalubri-
dade - A empresa voltou 
com o pagamento deste be-
neficio. Ficou acertado que 
o Sindicato realizará uma 
inspeção na empresa (visita 
técnica) acompanhado de 
um engenheiro do trabalho 
para definir se ainda existe 
ou não ambiente insalubre 
na fábrica.

Horas extras fora do car-
tão de ponto - A empresa 
alega que não orientou que 

seus encarregados  exigis-
sem isso de seus funcioná-
rios. A Pipe demonstrou que 
está pagando corretamente 
as horas extras. No entanto, 
vamos ficar atentos!

Companheiros, depois 
desses avanços conquista-
dos, através da unidade da 
nossa luta, esperamos que 
vocês se associem ao Sin-
dicato e fortaleçam sua fer-
ramenta de luta, pois esse é 
o caminho para que os tra-
balhadores continuem am-
pliando seus direitos.

Confraternização dos 
trabalhadores da Pipe

O Sindicato informa que 
a Confraternização dos Tra-
balhadores Pipe será reali-
zada no dia 08 de novem-
bro, de 11 ás 15 h, no Clube 
dos Metalúrgicos. Vale des-
tacar que a festa é somente 
para funcionários da empre-
sa e seus familiares. 

Um diretor do Sindicato irá 
comparecer na portaria da 
fábrica nos próximos dias 
para fazer um levantamento 
dos nomes de trabalhado-
res que querem participar 
da festa. Aguardem!

Representantes da em-
presa SIX Semicon-

dutores se reuniram com 
diretores do Sindicato para 
anunciar a instalação da 
sua fábrica em Ribeirão das 
Neves. O empreendimen-
to deve gerar aproximada-
mente 300 postos de traba-
lho. 

Segundo disseram os di-
retores da empresa, as con-
tratações de trabalhadores 
começam a partir do ano 
que vem e a fábrica deve 

entrar em funcionamento 
em 2016, no município de 
Neves, base do Sindicato. 

Este empreendimen-
to mostra que as empre-
sas estão acreditando no 
país. Além disso, desmen-
te aqueles que falam que 
o Brasil está em recessão. 
Empresas de médio e gran-
de porte da nossa região, 
como a Stola, por exemplo, 
também estão contratando. 
São sinais claros de que 
não existe crise.

A ausência ao trabalho, do pai ou da mãe, para acompanhar seus filhos meno-
res até 12 anos ao médico, desde que comprovada por atestado médico, não 
poderá acarretar punição disciplinar.
& 1º - A ausência ao trabalho conforme previsto no “caput! em até 4 (quatro) 
dias por ano, não será considerada, para efeito de redução do período de fé-
rias, pagamento do 13º salário e repouso semanal.
& 2º - Quando o pai e a mãe trabalharem para o mesmo empregador, as con-
dições previstas nesta cláusula se aplicarão a apenas um deles.

nova fábrica em ribeirão das neves 
Empreendimento deve gerar em torno de 

300 novos postos de trabalho

Empresa fabrica produtos de alta tecnologia

A Semicondutores S.A. 
(SIX), é o resultado de 

uma parceria entre a SIX 
Soluções Inteligentes, o 
Banco Nacional de Desen-
volvimento Econômico e 
Social (BNDES), o Banco 
de Desenvolvimento de Mi-
nas Gerais (BDMG), a IBM 
(NYSE:IBM), a Matec In-
vestimentos e a Tecnologia 
Infinita WS-Intecs. 

O investimento total é de 
aproximadamente R$ 1,2 
bilhões para construção 
da mais moderna fábrica 
de semicondutores do he-
misfério sul. 

A unidade industrial está 
sendo instalada em Ribei-
rão das Neves (MG), cida-
de da região metropolitana 

de Belo Horizonte, e per-
mitirá que o país ingresse 
em um setor de alta tecno-
logia, com forte demanda 
nacional e internacional, 
suprindo a praticamente 
inexistente oferta de com-
ponentes locais.

A SIX Semicondutores 
fabricará chips para utili-
zação em aplicações in-
dustriais e médicas. Seu 
diferencial competitivo 
será a criação, o desen-
volvimento e a produção 
de circuitos integrados 
customizados, operando 
em nichos e obtendo, con-
sequentemente, margens 
maiores do que na produ-
ção em massa de semi-
condutores.

cláusula 50ª – Atestados médicos pediátricos
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O resultado do segundo turno das eleições 
mostrou que os brasileiros já não se dei-

xam enganar pelos meios de comunicação em 
massa que manipulam as informações para 
tentar convencer o trabalhador a votar nos can-
didatos dos patrões, dos ricos e poderosos. 
A elite gosta de falar que estamos vivendo a di-
tadura do proletariado. Uai, agora os brasileiros 
estão votando com consciência sem deixar ser 
influenciados pela televisão ou jornais e tem 
toda a liberdade para votar no candidato que 
quiser. Que tipo de ditadura eles estão falando?
Na verdade isso é democracia de verdade, 
pois o povo elege seus candidatos sem medo, 
sem pressão e sem nenhum tipo de influência 
que não seja a sua 
própria vontade, sua 
própria avaliação. Se 
a elite prefere cha-
mar de ditadura por-
que não chamam, 
então, de ditadura do 
eleitorado, do povo 
brasileiro.

cAmPAnHA sAlAriAl uniFicADA 2014

nossas reivindicações

manutenção das demais cláusulas 
da cct

Aumento salarial de 10%

Abono de r$ 2.529,91 

Piso salarial de r$ 1.949,48
Garantia de emprego de 90 dias 
Abono de férias de um salário nominal

transporte gratuito

ticket alimentação de r$ 499,50

Auxilio creche de r$ 301,03

*
*
*
*
*

*
*
*
*

Agora a luta é pela vitória na campanha salarial
Companheiros, com a eleição 

de Dilma os metalúrgicos 
venceram o primeiro grande de-
safio deste ano. A vitória do pro-
jeto dos trabalhadores garante a 
chance de avançar na luta pela 
redução da jornada de trabalho, 
fim do fator previdenciário, com-
bate a terceirização, entre outras 
bandeiras importantes da classe 
trabalhadora brasileira.

Agora, passada a eleição, os 
metalúrgicos de BH/Contagem 
e região precisam vencer o se-
gundo desafio que é a campanha 

salarial 2014. Nele estão em jogo 
reivindicações especificas da 
nossa categoria como o aumento 
dos nossos salários e a melhoria 
das condições de trabalho. 

Assim como garantimos nas 
urnas a continuidade dos avan-
ços para o Brasil, precisamos in-
tensificar a luta nas fábricas para 
garantir a ampliação das nossas 
conquistas. É hora de lutar para 
conquistar um acordo vitorioso 
nesta campanha salarial e, dessa 
forma, fechar 2014 com chave de 
ouro.

u É hora da operação tartaru-
ga. Se os patrões não estão com 
pressa em dar o aumento que 
vocês merecem, não tenham 
pressa em produzir para eles.
u Só acreditem nas informa-
ções do Sindicato. Os patrões, 
através de suas chefias e comu-
nicados internos vão querer con-

fundir vocês trabalhadores. Não 
caiam nessa armadilha e leiam 
sempre os boletins do Sindicato.

u Não façam horas extras.

u Parem para ouvir o recado 
do Sindicato e participem de to-
das as atividades realizadas na 
portaria da sua fábrica.

um, dois, três é Dilma outra vez
Dilma Rousseff do Partido 

dos Trabalhadores venceu 
a eleição do último domingo e 
será presidente do nosso país 
por mais um mandato. Os brasi-
leiros mostraram que querem a 
continuidade dos avanços rumo 
a um Brasil mais justo, sem mi-
séria e igual para todos.

O resultado das urnas mostra 
que o eleitor hoje sabe discernir 
muito bem o que é melhor para 
o país. Dilma teve mais votos 
no Nordeste, no Rio de Janei-
ro e em Minas Gerais, estado, 
inclusive onde o seu adversário 
governou por 8 anos. 

Isso mostra que o eleitor mineiro conhe-
ce bem o trabalho dos dois candidatos e 
votou com consciência. O resultado tam-
bém reflete a indignação do povo nordesti-
no, que foi chamado de burro e desqualifi-
cado por um líder do PSDB. Dilma venceu 
em todos os estados do nordeste.

Agora, novos e mais difíceis desafios 
estão colocados para Dilma. No seu pro-
nunciamento ela falou que será implacável 
contra a corrupção e no combate da infla-
ção. 

Ela disse também que vai ampliar os pro-
jetos sociais que fizeram do Brasil exem-
plo de combate a desigualdade em todo o 
planeta e se comprometeu em melhorar a 
economia com medidas de incentivos para 
a indústria e geração de empregos.

Portanto companheiros venceu o me-
lhor projeto de governo para os trabalha-
dores do Brasil. Venceu o melhor projeto 
para a população menos favorecida deste 
país. Venceu o melhor projeto para todos 
os brasileiros e não só para um grupo de 
privilegiados. Parabéns Dilma. Parabéns 
Brasil.

Para fortalecer nossa
luta sigam estas orientações

Asembleia na PIPE

Asembleia na portaria da Ferrolene

A ditadura do eleitorado

Geraldo Valgas, 
presidente do Sindicato



Em assembleia 
realizada pelo 

Sindicato na portaria 
da fábrica, os traba-
lhadores repudiaram 
a posição da empre-
sa, que após quatro 
rodadas de nego-
ciação, se mantém 
intransigente e não 
quer negociar PLR 
este ano. 

Na mesma as-
sembleia, os traba-
lhadores aprovaram 
o valor de R$ 1.500,00 
para apresentar como pro-
posta de PLR 2014 para a 
direção da empresa, pois 
entendem que a Irmãos 
Corgozinho está em con-
dições de atender a reivin-
dicação deles. 

Diante do impasse, os 
trabalhadores também 
aprovaram na assembleia 
intensificar a mobilização 

e se comprometerem em 
participar das atividades 
organizadas pelo Sindi-
cato. Vários trabalhado-
res da empresa ligaram 
ao Sindicato nas últimas 
semanas para dizer que 
eles estão reivindicando 
uma PLR digna porque a 
produção está em alta na 
fábrica.

O Sindicato já pediu 
reunião no Ministério do 

Trabalho para discutir a 
PLR e o preço cobrado do 
convênio médico que, se-
gundo disseram os traba-
lhadores, está muito alto. 

Companheiros da Ir-
mãos Corgozinho é preci-
so unir forças e lutar junto 
com o Sindicato, pois só 
assim vamos vencer a in-
transigência da empresa 
e conquistar a PLR que 
estamos reivindicando. 

Em assembleia no dia 
02 de outubro, os me-

talúrgicos da TOSHIBA 
aprovaram o acordo de 
participação nos lucros ou 
resultados (PLR), no valor 
total de R$ 2.650,00, que 
será pago em duas parce-
las.

O acordo exigirá apenas 
o cumprimento de uma 
única meta assiduidade 
(freqüência no trabalho). 

A primeira parcela de 
R$ 1.450,00, foi paga no 
dia 15 de outubro. O paga-

mento da segunda parcela 
será feito em abril de 2015.

A assembleia é sobe-
rana e o Sindicato, como 
sempre faz, acatou a de-
cisão tomada pela maio-
ria dos funcionários, mas 
é preciso lembrar que os 
valores negociados es-
tão abaixo daquilo que 
de fato a TOSHIBA tem 
condições de pagar, so-
bretudo do que mere-
ciam os trabalhadores, 
falou o diretor do Sindi-
cato, Daniel Goulart.
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sindicato pede reunião 
com a irmãos corgozinho no mt

trabalhadores da tosHibA 
aprovam em assembleia Plr 2014

Depois de quase 60 
jogos e a participa-

ção de 18 equipes da 
categoria, chega ao fim 
no dia 09/11 (domingo), 
o campeonato de futsal 

dos metalúrgicos de BH/Contagem e região em 

comemoração aos 80 anos de fundação do Sin-
dicato. 

A grande final será entre os times da Conecta 
e Acument, em jogo a ser disputado às 10 h, no 
ginásio do Sindicato. Na preliminar, às 9 h, os 
times do Novo Tirol e Condor decidem o 3º lugar.

Convidamos a todos os trabalhadores a com-

parecem ao ginásio para assistir esta grande 
final. Venha incentivar seu time e conhecer o 
grande campeão da nossa categoria. Haverá 
entrega de troféus para as equipes melhores co-
locadas, ao artilheiro do campeonato e para o 
goleiro menos vazado. Também entregaremos o 
troféu ao “bola cheia” da rodada.

sinDicAliZe-se

3369.0519   
3224.1669

Ligue

Vem aí a grande final do campeonato de futsal 2014

Desde o início da 
campanha salarial, 

a TOSHIBA tem feito de 
tudo para não atender 
as reivindicações dos 
trabalhadores. No mês 
de outubro, ela deu 
uma antecipação sem 
aumento real para ten-
tar desmobilizar os tra-
balhadores.

A TOSHIBA este ano 
está fazendo parte da 
mesa de negociação 
na Fiemg, mas tem 
mostrado que não está 

preocupada em valori-
zar seus trabalhadores, 
que são os que cons-
troem a riqueza da em-
presa.

Companheiros, a 
nossa campanha sala-
rial ainda não fechou. É 
preciso a participação 
dos trabalhadores nes-
ta luta para mostrar que 
queremos um reajuste 
digno e não “esmola”, 
como os patrões estão 
oferecendo. Lutar para 
conquistar!

ToSHiBA não quer negociar 
e tenta desmobilizar trabalhadoresEm reunião com o Sindicato,  re-

alizada no dia 16 de outubro, no 
Ministério do Trabalho, a direção da 
Ferrosider reafirmou que não irá pa-
gar PLR aos seus trabalhadores este 
ano porque, segundo argumentaram 
seus representantes, a empresa está 
em fase de recuperação e não tem 
condições de atender as reivindica-
ções dos trabalhadores.

Ela também falou que não irá re-
duzir o valor do desconto do plano 
de saúde. Sobre o desconto do vale 
transporte, a empresa disse que irá 
apresentar uma resposta ao Sindica-
to até o dia 31 de outubro de 2014.

O Sindicato entende que a empre-

sa não está em situação ruim como 
ela alega e tem condições, não só de 
pagar uma PLR digna para os traba-
lhadores, mas também de reduzir o 
valor do desconto do plano de saúde 
e do vale alimentação.

“A Ferrosider subiu os valores dos 
descontos injustamente, pois os sa-
lários não tiveram aumentos na mes-
ma proporção. A produção na fábrica 
está em retomada e o setor está em 
recuperação. É preciso que a compa-
nheirada lute junto com o Sindicato 
para conquistar suas reivindicações, 
pois os patrões não vão dar nada de 
mão beijada”, falou Geraldo Valgas, 
presidente do Sindicato.

Ferrosider tem condições de 
pagar a PLR para os trabalhadores


