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Campanha Salarial UnifiCada 2016

31 de agosto
1º rodada de
negociação 
com a FIEMG. 

A Federação das Indústrias do 
Estado de Minas Gerais (Fie-
mg) agendou para o dia 31 de 

agosto (quarta-feira), a primeira roda-
da de negociação da campanha sala-
rial unificada 2016, portanto mais de 
um mês após a entrega da pauta rea-
lizada no dia 29 de julho. 

Essa atitude da FIEMG mostra que 
eles não estão com intenção de ace-
lerar a negociação, talvez por dois 
motivos. Primeiro, para gerar um 
desgaste maior entre as forças que 
participam da campanha salarial uni-
ficada. Segundo, para aguardar o re-

sultado da votação do impeachment 
da presidente Dilma Rousseff que 
deve acontecer logo depois das olim-
píadas. 

Todos sabem que essa votação é 
um jogo de cartas marcadas, pois o 
Congresso Nacional, que é coman-
dado pela direita e está serviço dos 
patrões, já decidiu, mesmo que Dil-
ma prove sua inocência, que ela será 
afastada do cargo. 

Mas porque eles querem esperar o 
resultado da votação? Simples, por-
que com o impeachment de Dilma, a 
elite do nosso país, encabeçada pe-

los empresários, terá o caminho livre 
para colocar em prática, através do 
Congresso Nacional, as 101 propos-
tas da Confederação Nacional da In-
dústria (CNI) que retiram ou mexem 
em direitos históricos da classe traba-
lhadora brasileira como o 13º, férias, 
FGTS e outros. 

Com o fantoche Michel Temer no 
governo e com o Congresso Nacional 
nas mãos, os patrões vão deitar e ro-
lar e não precisarão nem de campa-
nha salarial para jogar teus direitos e 
de todos os trabalhadores do Brasil, 
na lata do lixo. Tá entendendo agora?

agendada a primeira reunião de negociação
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Após oito rodadas de nego-
ciação entre o Sindicato, 

Comissão de Fábrica e Empre-
sa foi agendada no dia 10 de 
agosto, uma audiência de con-
ciliação no Ministério Público 
do Trabalho (MPT). Tivemos 
muitos debates e saímos de lá 
com uma proposta construída 
pela Procuradora. 

No dia 12 de agosto essa 
proposta foi aceita pela Em-
presa e depois encaminhada 
e votada em assembléia geral  
sendo também aprovada pela 

maioria dos Trabalhadores.
Gostaríamos de agradecer 

o empenho dos Companhei-
ros Max, Ramisés e Kesley, 
que são os representantes da 
Comissão de Fábrica. Os Tra-
balhadores também  pediram 
para parabenizar o Dr. Caldei-
ra e o Henrique, do Departa-
mento Jurídico do Sindicato, 
pois suas contribuições que 
foram muito importantes nessa 
negociação.

Mais uma vez os Trabalha-
dores e trabalhadoras da Acu-

ment demonstraram que é na 
luta e unidade que podemos 
ter conquista. Vamos marcar o 
dia de nossa confraternização 
no clube para comemorar essa 

conquista, em breve vamos di-
vulgar a data desse evento.

Valeu companheiros e com-
panheiras da Acument por 
essa Grande Vitória.

Acordo de PLR 
fechado com a Acument

11 de agoSto

82 anos 
do Sindicato

Uma história forjada na luta

A Medida Provisória (MP) 
739, publicada no últi-

mo dia 7, vai ser contesta-
da pelo movimento sindical, 
que ingressará com ação 
direta de inconstitucionali-
dade no Supremo Tribunal 
Federal (STF). O conte-
údo da MP, que mexe na 
Lei 8.213, de 1991, sobre 
benefícios da Previdência 
Social, também será de-
nunciado na Corte Intera-
mericana por violação a 
direitos sociais e interna-
cionais.

A partir do mês que vem, 
segurados que já recebem 
auxílio-doença e aposen-
tadoria por invalidez se-
rão convocados pelo INSS 
para nova perícia, lembra o 

Sindicato dos Bancários de 
São Paulo, Osasco e Re-
gião. “A MP prevê inclusive 
convocar quem se aposen-
tou por invalidez por deci-
são judicial”, acrescenta a 
entidade, que publicou em 
seu site orientações para 
quem for chamado.

Segundo o Sindicato, o 
risco de ter o benefício can-
celado é maior com pesso-
as com problemas médicos 
invisíveis aos olhos, como 
transtornos psíquicos, co-
muns em trabalhadores 
afastados como na catego-
ria dos bancários. No ano 
passado, de acordo com o 
Sindicato, 60% dos enca-
minhamentos de bancários 
feitos aos Centros de Re-

ferência em Saúde do Tra-
balhador (CRST) foram re-
gistrados como transtornos 
mentais.

A MP 739 dificulta a ob-
tenção de auxílio-doença 
e aposentadoria por inva-
lidez, além de diminuir a 
duração dos benefícios. Al-
tera as regras para realiza-
ção de perícias e determina 
um período máximo de 120 
dias para o recebimento 
desses benefícios. A orien-
tação para os trabalhado-
res que forem considera-
dos aptos em nova perícia 
no INSS é de que procurem 
seu sindicato para maiores 
informação

Fonte: CNMCUT

Aethras iniciarão 
negociação de PLR 2016
A Aethra Centauro e TEC iniciarão processo de nego-

ciação da PLR 2016. A primeira rodada de negociação 
foi agendada para o dia 19 de agosto, às 14h. As demais 
unidades já estão com as comissões formadas e deverão 
iniciar também as negociações nos próximos dias.

No próximo dia 23 de agosto, o 
Conselho Municipal de Saúde 

de Belo Horizonte promove semi-
nário para debater a implantação 
da Comissão Intersetorial de Saú-
de do Trabalhador (CIST). 

O Sindicato se fará presente na 

figura da conselheira Margareth 
da Silva, que também terá a parti-
cipação do secretário de saúde do 
trabalhador, Antônio Pádua, mem-
bro suplente do Conselho Esta-
dual de Saúde e Coordenador da 
CIST Estadual.

Conselho Municipal de Saúde 
de Belo Horizonte promove seminário

É com pesar que informa-
mos o falecimento de Ailton 

Evangelista, vítima de acidente 
ocorrido no dia 12 de agosto, às 
10h30 na empresa Irmãos Cor-
gozinho, localizada no centro 
industrial de Sarzedo. 

O Sindicato, através da Se-
cretaria de Saúde do Trabalha-
dor, está apurando a causa do 
acidente. Maiores informações 
serão repassadas aos nossos 
leitores nos próximos boletins.

No dia 25 de agosto (quinta-feira), será realizada 
no Rio de Janeiro, uma grande manifestação 

dos metalúrgicos de todo o Brasil para reivindicar a 
retomada do crescimento do setor no nosso país. A 
Federação Estadual dos Metalúrgicos (FEM/CUT-
MG) e o nosso Sindicato estarão disponibilizando 
três ônibus para quem quiser participar do ato. 

A saída está programada para a madrugada do 
próximo dia 25 de agosto. Quem estiver interes-
sado em obter mais informações e participar da 
viagem, devem entrar em contato com Josiane, 
através do telefone 33690510. Se preferirem, po-
dem ligar para os diretores do Sindicato Birinha 
(986810721) ou David (986810731). Façam já 
suas inscrições!

Nota de FalecimentoAtenção metalúrgicos de BH/Contagem e região!

Sindicatos vão questionar MP que 
mexe com benefícios da Previdência



Cerca de 70 mil 
t r a b a l h a d o r e s 

do Pólo Industrial de 
Manaus (PIM) vão 
receber até 10% de 
reajuste no salário 
do mês de agosto de 
2016, injetando R$ 27 
milhões de reais na 
economia do Amazo-
nas.

Segundo o presi-
dente do Sindicato dos Metalúr-
gicos do Amazonas, Valdemir 
Santana, as negociações não 
foram fáceis, uma vez que o 
sindicato patronal levava o dis-
curso da crise para as mesas 
de negociações. 

Os metalúrgicos do Amazo-
nas conquistaram 10% de re-
ajuste para mais de 70% dos 
trabalhadores das empresas do 
PIM e a manutenção da Con-
venção Coletiva de Trabalho 

(CCT), que são os benefícios 
mais importantes, como: plano 
de saúde, transporte especial, 
creche, alimentação e muitos 
outros benefícios conquistados 
através de muitas lutas.

O aumento varia de acordo 
com a faixa salarial.  A data-
base da categoria é em 1º de 
agosto e as empresas devem 
começar a pagar nos próximos 
dias 15 e 30 de agosto o novo 
valor salarial. 

Fonte: CNMCUT

Após a proposta pa-
tronal de parcelar 

a reivindicação de rea-
juste salarial de 9,83% 
em três vezes ser rejei-
tada durante a assem-
bleia geral realizada no 
dia 20 de julho, a cate-
goria autorizou o Sin-
dicato dos Metalúrgi-
cos de Canoas e Nova 
Santa Rita a intensifi-
car a campanha e pressionar o 
sindicato patronal para melhorar 
a proposta. 

Este, por sua vez, ao saber da 
deliberação de greve, ajuizou o 
dissídio coletivo e encaminhou 
uma reunião de conciliação no 
TRT (Tribunal Regional do Tra-
balho), realizada seis dias de-
pois. Na ocasião, em vez de 
apresentar melhorias na pro-
posta, os patrões reiteraram sua 
proposta de parcelamento a per-

der de vista.
Muitas empresas procuraram 

diretamente o sindicato para fe-
char melhores acordos salariais 
para seus funcionários/as. Ao 
todo, mais de dez metalúrgicas 
já apresentaram proposta me-
lhor do que a rejeitada na as-
sembleia geral. Outras tantas já 
entraram em contato para nas 
próximas semanas dialogar um 
acordo e beneficiar milhares de 
trabalhadores. 
Fonte: Sindicato dos Metalúrgicos de Canoas
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CAMPANHA SALARIAL UNIFICADA 2016

Estamos reivindicando

Valorização é o caminho para a retomada do crescimento

Companheiros estamos divulgan-
do ao lado as principais reivin-

dicações dos metalúrgicos de Minas 
Gerais que constam na pauta apre-
sentada a FIEMG no dia 29 de julho. 
Essas são reivindicações específicas 
da Campanha Salarial 2016, mas nos-
sa luta é muito maior e mais ampla, 
pois estão em jogo direitos históricos 
conquistados com muito sacrifício pe-
los trabalhadores brasileiros ao longo 
das últimas décadas. 

Diante da forte crise política e eco-
nômica que afeta o país, cresce o 
perigo de retrocessos para os traba-
lhadores. Por isso, neste momento 
difícil, a classe trabalhadora brasileira 
precisa manter a unidade na luta por 
valorização e por avanços, sem ceder 
nenhum direito.

Valorização do Trabalhador - Só 
haverá retomada do crescimento se 
houver valorização dos trabalhado-
res. E como o patrão valoriza seu tra-
balhador? pagando salários dignos 

e mantendo ou até ampliando seus 
direitos. E porque pagar bem aos tra-
balhadores é o caminho para a reto-
mada? Porque quem compra os pro-
dutos fabricados pelas empresas, na 
grande maioria são os assalariados. 
Quando você fortalece a renda do 
trabalhador e aumenta o seu poder 
de compra, faz crescer o consumo e 
aquece a economia da região, do es-
tado e do país. 

Nenhum direito a menos - Quan-
do reivindicamos avanços econômi-
cos e pedimos a manutenção das de-
mais cláusulas na nossa campanha 
salarial, na verdade, estamos queren-
do dizer para o patrão que a empresa 
dele não conseguirá crescer se for à 
custa de redução e retirada de direi-
tos para os trabalhadores. O mesmo 
raciocínio vale para o Brasil, se hou-
ver retrocessos para o conjunto dos 
trabalhadores, o país não conseguirá 
avançar. 

Geraldo Valgas,
 presidente do Sindicato

Metalúrgicos do Amazonas 
conquistam 10% de reajuste salarial

METALÚRGICOS EM LUTA

Greves agitam categoria metalúrgica 
de Canoas e Nova Santa Rita no RS

u Aumento salarial de 12,5%

u Abono de um salário nominal

u Piso salarial não inferior a R$ 2.200,00 

u Garantia de emprego de 90 dias a 
partir da assinatura do acordo 

u Redução da jornada de trabalho para 
40 horas semanais

u Vale-transporte gratuíto 

u Manutenção das conquistas anteriores 



Em mobilização unificada 
da Frente Brasil Popular 

Minas e da Frente Povo Sem 
Medo, que reuniu militantes e 
dirigentes da CUT, da CTB, dos 
movimentos sindical, sociais e 
populares, lideranças políticas, 
trabalhadoras, trabalhadoras e 
ganhou a adesão da popula-
ção, milhares de pessoas saí-
ram às ruas de Belo Horizonte, 
na noite desta terça-feira (9), 
para gritar mais uma vez “Fora, 
Temer”  e protestar contra o 
golpe em curso no país, de-
fender a democracia, os direi-
tos sociais e as conquistas do 
povo e da classe trabalhadora 
brasileiros.

Durante o protesto, repre-
sentantes de entidades sin-
dicais e movimentos sociais 
denunciaram à população as 
propostas do governo golpis-
ta e usurpador de reforma da 
Previdência, de retirada de 
direitos trabalhistas, de priva-
tização da Petrobras, dos Cor-
reios, da Caixa, do Banco do 
Brasil, da entrega do patrimô-
nio do povo brasileiro às em-
presas, de sucateamento do 
SUS e da educação, e de aca-
bar com as políticas públicas, 
entre outros projetos que já 
estão no Congresso Nacional.

Fonte: CUTMG

Desde que o golpe começou a ser 
arquitetado, a CUT afirma que o 

alvo principal dos golpistas é classe 
trabalhadora. De acordo com o jornal O 
Globo, o alerta cutista pode se confir-
mar nos próximos dias. Isso porque, o 
governo ilegítimo de Michel Temer deve 
anunciar uma reforma trabalhista que 
prevê flexibilização de diversos direitos.

Segundo O Globo, estão no alvo de 
Michel Temer os direitos assegurados 
pela  Consolidação das Leis do Traba-
lho (CLT). O 13º salário, férias, adicio-
nal noturno, licença-paternidade e sa-
lário mínimo são alguns dos benefícios 
que podem ser atingidos.

De acordo com o projeto, todos os 
itens listados poderiam ser negociados 
entre trabalhadores e empresários pro-
movendo uma nova realidade nas re-
lações trabalhistas. Após alterados em 

acordos coletivos, as novas regras não 
poderiam ser derrubados na Justiça. 
“Quando eles falam do negociado sobre 
o legislado, na verdade querem apenas 
abrir uma porteira por onde vamos per-
der um século de direitos conquista-
dos”, alerta Graça Costa, secretária de 
Relações do Trabalho da CUT.

Direitos assegurados pela Constitui-
ção estariam, por enquanto, garantidos, 
já que somente através de uma Propos-
ta de Emenda Constitucional (PEC) se 
pode alterar o seu texto. Mesmo assim, 
Graça Costa pede cautela.

O único caminho, segundo a dirigen-
te Cutista, para barrar as propostas que 
virão de Temer, é a rua. “Temos que pa-
rar o Brasil. Somente uma greve geral 
pode fazer esse governo ilegítimo recu-
ar dessas medidas. Não é uma luta de 
categoria, é luta de classe”, finaliza.              

Fonte: CUT 
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reforma trabalhista de temer pode acabar com 13º e fériasMineiros gritam “Fora, Temer” em ato 
e marcha pelas ruas de Belo Horizonte

Co n f o r m e 
divulgado 

no último Bole-
tim Realidade, 
o Sindicato em 
reunião com 
a empresa, 
colocou em 
questão as ne-
gociações da 
PLR deste ano 
e obteve como 
resposta, que 
nos próximos dias teríamos 
um posicionamento a respei-
to.

Recebemos no dia 
08/08/2016, um documento 
da empresa nos comunican-
do, que ela estava iniciando 
o processo eleitoral, para a 
escolha dos representantes 
da comissão paritária de ne-
gociação de acordo de Par-
ticipação em Lucros e Re-
sultados, nos termos da Lei. 
Também convidava o Sindi-
cato para acompanhar a elei-
ção e solicitava a indicação 
do representante da entidade 

para compor a comissão. O 
documento terminava dizen-
do que logo após o processo, 
ela indicaria seus represen-
tantes para que se iniciasse 
as negociações.

Porém, no desfecho das úl-
timas negociações que foram 
problemáticas e traumáticas, 
os trabalhadores decidiram 
em assembleia, que a próxi-
ma negociação deveria ser 
feita diretamente com o Sin-
dicato e resultar em um acor-
do coletivo. Esta decisão foi 
comunicada a Vallourec no 
ato e a pauta entregue no 
início de 2016.

NEGOCIAÇÕES DE PLR 2016 DA VALLOUREC

Todos se lembram que em 
2014, ano das últimas nego-

ciações de PLR na empresa, o 
resultado não agradou aos tra-
balhadores que votaram o  es-
tado de greve. O Sindicato ficou 
proibido de entrar nas portarias 
da empresa e só depois de mui-
tas tratativas e negociações com 
mediações do Ministério do Tra-
balho, é que se restabeleceram 
as relações. Isto com uma as-
sembleia que suspendeu o esta-
do de greve e aprovou a retoma-
da das negociações e o aumento 
de nossa organização e mobili-
zação.

Por praticamente três meses 
desenvolvemos várias ações que 
resultaram em nova assembleia 
que aprovou uma pauta grande 
e que, dentre seus pontos de rei-
vindicações, figuravam destaca-
dos a alteração do acordo e que 
a próxima negociação seria dire-
ta entre Sindicato e empresa.

Sobre o acordo, a empresa 
não aceitou alterá-lo e em rela-

ção aos demais pontos da pau-
ta, foram suspensos quando a 
empresa solicitou,  afirmando 
ter sido atingida pelos efeitos da 
crise. O que aconteceu pós-sus-
pensão e início das negociações 
para preservar os empregos, to-
dos sabemos.

Não podemos jamais esque-
cer que foi decidido pelos tra-
balhadores como seriam as ne-
gociações. O Sindicato enviou 
um documento respondendo a 
empresa nesta perspectiva e so-
licitou agendamento de uma reu-
nião para tratar do assunto.

Esperamos que a empresa 
entenda que, talvez seja neces-
sário esta pausa e experimentar 
um outro modelo, para definiti-
vamente encerrar com todas as 
lembranças e resquícios daque-
les tempos do passado e apos-
tar neste novo momento, onde a 
vontade dos trabalhadores seja 
importante e seja respeitado o 
aspecto que define os rumos e 
apontam novos tempos.

BUSCANDO A MEMÓRIA


