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O Sindicato anualmente oferece 
quatro cursos profissionalizan-

tes para os associados. São eles: 
Leitura e Interpretação de dese-
nho; Tecnologia de Mecânica Bá-
sica; Mecânico de Usinagem Con-
vencional; e Torneiro Mecânico.

Os cursos são ministrados pelo 

qualificado professor Jésus Fer-
nandes de Souza, que até recen-
temente foi instrutor do SENAI 
(Serviço Nacional de Aprendiza-
gem Industrial) “atualmente se 
inscrevem em média 70 alunos 
por ano, mas com a aquisição 
destas novas maquinarias é nosso 

interesse aumentar esse número. 
Lembramos que todos os sócios 
do Sindicato e seus dependentes 
com mais de 16 anos podem fazer 
os cursos”, esclareceu Jésus.

Os interessados em obter mais 
informações devem ligar para o 
telefone 33690516.

Sindicato adquire novas 
máquinas para melhorar 
cursos     profissionalizantes

Nos últimos dez anos, uma das prio-
ridades da direção do Sindicato tem 

sido oferecer capacitação e qualificação 
permanente para seus sócios e depen-
dentes. Pensando nisso, nossa entida-
de fez grandes investimentos buscando 
sempre a melhoria dos cursos profissio-
nalizantes.

“Com o decorrer do tempo novas tec-
nologias vão aparecendo e temos de 
acompanhar essa evolução para não 
ficar trás. Nós oferecemos aos asso-
ciados a qualificação necessária para 
quem está começando e para quem 
quer avançar na profissão ”, falou José 
Francisco, Secretario de Formação.

Foi com esse objetivo que o Sindica-
to, em mais um esforço enorme, adqui-
riu uma Fresadora e uma Furadeira Fre-
sadora. As maquinarias “são novinhas 
em folha” e vão permitir a melhoria dos 
cursos profissionalizantes.

“A demanda é muito grande. Os cur-
sos oferecidos atualmente pelo Sin-
dicato aos seus associados são muito 
procurados e, às vezes, as vagas são 
insuficientes. Com essas máquinas re-
cém adquiridas vamos poder moderni-
zar os cursos e quem sabe até aumen-
tar o número de vagas”, explicou José 
Francisco.

José disse que desde 2005, quando 
os Metalúrgicos da CUT assumiram a 
direção do Sindicato, aproximadamen-
te 800 trabalhadores metalúrgicos as-
sociados a nossa entidade foram qua-
lificados “mas nosso trabalho não para 
por ai. Nos próximos anos vamos im-
plementar outros projetos que serão de 
extrema ajuda para os metalúrgicos que 
querem avançar na profissão”, concluiu.

Os cursos oferecidos pelo Sindicato

José Francisco, Secretário 
de Formação do Sindicato

Mais uma conquista dos Metalúrgicos da CUT



Nas negociações de PLR 
com as empresas este 

ano, o Sindicato inovou e 
está reivindicando a parti-
cipação das trabalhadoras 
nas comissões, pelo menos 
naquelas fábricas onde o 
número de metalúrgicas é 
significativo.

Já foi definido na negocia-
ção com algumas empre-
sas, cujo número de mem-
bros da comissão é igual 
ou maior que três, que pelo 
menos um trabalhador elei-
to seja do sexo feminino.

“Essa é uma maneira de 
valorizar e incentivar a par-
ticipação das companheiras 
metalúrgicas em instâncias 
de decisão, coisa que ra-
ramente acontece com as 
mulheres nas fábricas ou 
até mesmo em qualquer 
setor da sociedade”, falou 
Margareth, Secretaria da 
Mulher do Sindicato (foto). 

Existem várias fábricas 

na nossa categoria na qual 
a porcentagem de metalúr-
gicas é igual ou até maior 
que a de trabalhadores ho-
mens. 

O Sindicato considera que 
a mulher trabalhadora deve 
ocupar mais espaços e au-
mentar sua participação em 
instâncias de decisão, pois 
só assim, vai acabar com o 
preconceito, a discrimina-
ção e conquistar a igualda-
de de direitos no ambiente 
de trabalho.
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Mês interancional da mulher

3º ENCONTRO DE MULHERES METALÚRGICAS

“A mulher na sociedade”

11 de abril - 9h - Sindicato

Sindicato reivindica participação das 
trabalhadoras nas comissões de PLR

Coletivo de mulheres do Sindicato

CAMPANHA DE PLR 2015
Seminário de PLR é agendado para dia 10 de abril
A direção do Sindicato de-

finiu que o Seminário de 
PLR será realizado no dia 
10 de abril. Várias empresas 
já confirmaram que os tra-
balhadores eleitos para as 
comissões serão liberados 
para participarem do semi-
nário.

O seminário de capacita-
ção é uma importante fer-
ramenta de apoio para as 
comissões de PLR porque 
ajuda a esclarecer muitas 
dúvidas e ainda fornece in-
formações e orientações ne-
cessárias sobre o processo 
de negociação.

Nos últimos dez anos, o nú-
mero de acordos de PLR na 
nossa categoria praticamen-
te dobrou graças ao empe-
nho desta diretoria, que não 
mediu esforços para organi-
zar a luta dos trabalhadores 
nas fábricas.

Geraldo Valgas, presidente 
do Sindicato

A PLR está ligada ao lucro da 
empresa, mas para conquis-
tá-la depende principalmente 
da disposição dos trabalha-
dores. Nas empresas onde 
há mobilização e unidade, a 
conquista da PLR é pratica-
mente garantida. 

Walter Fideles, diretor 
do Sindicato

Existe retração em alguns 
setores, é verdade, mas em 
outros, como os setores de 
transformação e bens de ca-
pital, a produção está todo 
vapor. Portanto, os trabalha-
dores precisam se organizar 
e lutar porque é possível con-
quistar uma PLR digna. 

Marco Antônio de Jesus, 
diretor do Sindicato

Se na sua empresa ainda 
não foi aberto o processo de 
negociação converse com o 
diretor do Sindicato na porta-
ria da sua fábrica e prepare a 
mobilização. Chegou a hora 
de exigir do seu patrão, PLR, 
já!

Hilton Eduardo Araújo, 
diretor do SIndicato

EM 10 anos aCordos 
dE PLr PraTiCaMEnTE 

dobraraM

a ConqUisTa da PLr 
dEPEndE da disPosição 

dos TrabaLhadorEs

EM aLgUns sETorEs 
a  ProdUção EsTá a 

Todo vaPor

Faça a LUTa na sUa 
FábriCa Por PLr, já!
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REUNIÕES PLR 2015

HORA PAUTA

08:30h 
Negociação de PLR 2015

10:30h

Pauta: Pagamento da 2ª parcela PLR 2014 
para todos os funcionários; Plano de saúde: 
troca e aumento do convênio sem a 
concordância dos funcionários; Demissão em 
massa. 

09h
Inscrição e Eleição da Comissão de 
PLR 2015

DATA EMPRESA

REUNIÕES

REUNIÃO MAGNETI MARELLI - 
ILUMINAÇÃO e SUSPENSÃO

REUNIÃO GERDAU

24/03/2015

25/03/2015

26/03/2015

REUNIÃO MINISTÉRIO DO TRABALHO - 
STOLA

CAMPANHA DE PLR 2015
Seminário de PLR é agendado para dia 10 de abril

CAMPANHA DE PLR 
PEGA fOGO - A campanha 
de PLR está a todo vapor 
nas fábricas da nossa cate-
goria. Em muitas empresas 
já foram formadas as comis-
sões e a negociação já esta 
em pleno andamento.

Nas fábricas onde a nego-

ciação já começou é preciso 
que a companheirada se una 
ao Sindicato para pressionar 
os patrões a pagarem uma 
PLR digna. Nas empresas 
onde ainda sequer foi aberto 
o processo de negociação, 
os trabalhadores devem se 
mobilizar e exigir PLR, já!

MONTELLE
assembleia elege comissão 

que ira negociar a PLr
Em assembleia realizada na 

portaria da empresa na quar-
ta-feira, 12 de março, foi eleita a 
Comissão de trabalhadores que 
irá negociar a PLR 2015 com a 
direção da empresa. 

No total foram eleitos 4 (quatro) 
trabalhadores representando os 
vários setores da fábrica. A em-
presa concordou em liberar os 

membros da comissão para par-
ticipar do seminário que será re-
alizado na sede do Sindicato dia 
10 de abril.

Agora começa o processo de 
negociação com a direção da 
empresa e os trabalhadores de-
vem se unir ao Sindicato e mobi-
lizar para exigir uma PLR digna e 
igual para todos.  

Em reunião com a direção da em-
presa foi definido o processo de 

negociação de PLR 2015 e ficou acer-
tado que os membros eleitos para a 
Comissão serão liberados para partici-
parem do Seminário de PLR 2015 que 
será realizado no Sindicato, dia 10 de 
abril. Veja calendário abaixo:
do dia 23 a 27 de março - inscrições
de 30/03 a 02/04 - divulgação
dia 07 de abril - Eleição

Ficou acertado também que serão 
eleitos nove trabalhadores para a Co-
missão, sendo um do administrativo, 
um da Usinagem e Calderaria, um do 
Jateamento e Pintura, um do Corte e 
Conformação, um da Galvanização, 
um do Acabamento e setor Hidrostá-
tico, um da Eletroferragem, um da Ex-
pedição e Transporte e um do setor de 
Apoio a Produção.

Resultado de reuniões com algumas empresas

Em reunião com os representantes da 
empresa foi definido todo o processo 

de negociação da PLR 2015 e ficou acor-
dado que serão eleitos os três trabalhado-
res mais votados do chão de fábrica, sendo 
que um dos membros deve ser obrigatoria-

mente do sexo feminino. Também será elei-
to para compor a Comissão, um represen-
tante do administrativo. Veja o calendário:
de 7 a 17 de abril - inscrições
de 27 a 29 de abril - divulgação
dia 30 de abril, de 11h às 15h30 - Eleição

Irmãos Corgozinho

Em reunião com a direção da Irmãos Corgozinho ficou acertado que todos os trabalhadores da empresa são candidatos para a Co-
missão e foi definido igualmente, que serão eleitos os quatro trabalhadores mais votados, incluindo area administrativa e fábrica.

A empresa também concordou em liberar a comissão de PLR para participar do seminário de capacitação que será realizado no 
Sindicato no dia 10 de abril. dia 07 de abril, de 11h às 15h - Eleição da Comissão.

Com esta empresa também foi acertado 
todo o processo de eleição da Comis-

são e negociação da PLR. Veja calendário 
abaixo:
do dia 23/03 a 02/04 - inscrições
de 06 a 16 de abril - divulgação 
dia 17 de abril, de 08 às 16 horas - Eleição

Ficou definido que a Comissão será for-
mada por três representantes, sendo um do 
chão de fábrica, um do administrativo e um 
trabalhador do sexo feminino. 

A empresa também concordou em liberar 
a comissão para participar do seminário de 
PLR.

GE Healthcare do Brasil

Em reunião com a empresa foi acertado 
que as inscrições deverão ser feitas no 

setor de RH da GE Transportation. A Co-
missão será composta por quatro mem-
bros, sendo dois representantes da fábrica, 
incluindo as áreas de qualidade, Lean, Saú-

de e Segurança, e Compras e Logística. 
Também serão eleitos dois trabalhadores 
da área administrativa.

do dia 06 a 15 de abril - inscrições
de 16 a 22 de abril - divulgação 
dia 23 de abril, de 11h às 23h - Eleição

GE Transportation

Ge Disjuntores

O Sindicato se reuniu com representantes 
da empresa na semana passada e fez a 

seguinte proposta de calendário de negocia-
ção da PLR 2015:
do dia 23 a 27 de março - inscrições
do dia 30/03 a 06/04 - divulgação 
dia 7 de abril - Eleição da Comissão

O Sindicato também propôs que sejam 
eleitos quatro trabalhadores representando 
os diversos setores da fábrica. 

A empresa se comprometeu em dar res-
posta até a última sexta-feira (20), mas até 
o fechamento deste boletim na quarta-feira 
(25), nenhum retorno foi dado ao Sindicato.

Engetron

Pipe Sistemas Tubulares
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grupo econômico Metalúrgica do Vale do Jatobá vira caso de policia
A falta de respei-

to e o desca-
so dos donos do 
grupo econômico 
composto pelas 
empresas Meta-
lúrgica Vale do 
Jatobá, MCS e In-
dústria Mecânica 
Bruno, com seus 
trabalhadores virou 
até caso de policia.

Os trabalhado-
res das empresas 
do Grupo estão em 
greve de ocupa-
ção desde o dia 16 
de março porque 
estão com seus 
salários e adianta-
mentos atrasados. 
Eles ainda não 
receberam o 13º 
nem o abono da 
Convenção Coleti-
va. Além disso, há 
cinco anos a em-
presa não deposita 

o FGTS e nem o 
INSS dos funcioná-
rios.

O Sindicato já 
pediu a interven-
ção do Ministério 
do Trabalho e do 
Ministério Públi-
co do Trabalho e 
também já acionou 
a Justiça do Tra-
balho. Na sema-
na passada até a 
policia esteve na 
empresa para la-
vrar um boletim de 
ocorrência.

Os trabalhado-
res estão bastan-
te revoltados com 
esta situação e a 
greve é por tempo 
indeterminado, ou 
seja, até que os 
problemas sejam 
resolvidos. En-
quanto isso, o Sin-
dicato vem dando 

o apoio necessário 
aos companhei-
ros, fornecendo 
alimentação que a 
empresa havia se 
negado a  forne-
cer. A partir desta 
semana também 
vai entregar ces-
tas básicas, pois 
os trabalhadores  
já estão passando 
por dificuldades.  

O jurídico da 
nossa entidade, 
que já tinha entra-
do com ação pelo 
não pagamento do 
FGTS e INSS, na 
semana passada 
entrou com novo 
processo contra 
a empresa, agora 
pelo atraso no pa-
gamento do adian-
tamento e dos 
salários dos traba-
lhadores.

ou acesse   www.sindimetal.org.br

No domingo, 22 de março, no 
Clube dos Metalúrgicos, foi re-

alizada a 2ª Confraternização dos 
trabalhadores do Grupo GE do Bra-
sil. A festa foi um sucesso e contou 
com a participação em massa dos 
funcionários de empresa.

O evento preparado pelos dire-
tores que acompanham as empre-
sas do Grupo GE, Geraldo Valgas 
e Marco Antônio, teve participação 
dos trabalhadores dos setores da 
Produção, Administra-
tivo e seus familiares.

Não faltou aquele 
saboroso churrasco, 
cervejinha gelada e 
brincadeira para  toda 
a criançada. Todos sa-
íram bastante satisfei-
tos. A confraternização 
teve também a presen-
ça da ex-prefeita de 
Contagem e atual de-
putada Estadual, Mari-

lia Campos.
Agora companhei-

rada temos que pre-
parar a nossa luta por 
uma PLR 2015 digna 
nas empresas da GE 
Transportation, Gevi-
sa, Disjuntores, XPRO 
e Healthcare.  Vamos 
lá, unidos vamos con-
quistar a PLR que que-
remos!

Confraternização dos trabalhadores do Grupo GE do Brasil


