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DIA 24 DE MARÇO - 09H00
COM AS PRESENÇAS DE:

DEP. FEDERAL - MARGARIDA SALOMÃO
DEP. ESTADUAL - MARÍLIA CAMPOS
EFIGÊNIA MARTINS - CONCEIÇÃO IMACULADA

Rua Camilo Flamarion, 55, Jardim Industrial, Contagem, MG.

VI ENCONTRO DE MULHERES METALÚRGICAS 2018

 Dia Internacional das OMulheres, conhecido 
também como “8 de Março”, é 
considerado uma data de 
resistência e luta feminista pela 
emancipação feminina e pela 
garantia dos direitos das 
mulheres.

Na semana de comemoração 
do Dia Internacional da Mulher, 
o Congresso vai debater 

projetos de interesse da 
bancada feminina.

O que tem mais chance de ser 
aprovado é o que torna 
hediondo o estupro coletivo. O 
texto está pronto para análise 
do plenário da Câmara e pede 
8 a 16 anos de prisão para os 
infratores. A criminalização da 
divulgação de cenas de 
estupro neste projeto prevê 

pena de um a cinco anos de 
reclusão se o fato não 
constituir crime mais grave.

Há ainda uma proposta para 
tornar crime cibernético o 
assédio sexual em redes 
sociais.

Além desse, outros quatro 
projetos poderão ser discutidos 
nesta semana. Um deles prevê 
a perda do poder familiar em 

caso de feminicídio, de lesões 
gravíssimas ou abuso sexual 
contra filhos e o outro institui o 
“Comitê de Defesa da Mulher 
contra Assédio Moral ou 
Sexual” na Câmara dos 
Deputados.

Outra proposta amplia, por até 
seis meses, o período de 
licença de alunas gestantes. 

8 DE MARÇO, DIA INTERNACIONAL DAS MULHERES
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O
 dia 19 de fevereiro de 2018 ficará 
marcado como o dia da grande 
vitória dos movimentos sindical e 

social e de toda a sociedade. A ação 
unitária de todas as centrais sindicais do 
Brasil e de vários movimentos sociais, 
que ao longo dos meses se mantiveram 
mobilizados, foi determinante para que o 
governo não conseguisse reunir os votos 
necessários para aprovar a reforma da 
previdência.

Sabendo da derrota, Temer decidiu criar 
um fato novo na conjuntura nacional e 
decretou intervenção militar no Rio de 
Janeiro. Esta decisão revelou-se logo 
uma cortina de fumaça.

Temer sabe que, com um Estado sob 
intervenção, não se pode realizar 
mudanças constitucionais – daí o claro 
sabor de recuo que há nesta medida, que 

suspende a tramitação de uma reforma 
extremamente danosa ao povo brasileiro 
e oferece ao governo uma saída 
“honrosa” ante a iminência da derrota 
parlamentar.

Mais uma vez o Sindicato dos 
Metalúrgicos de BH/Contagem e região 
deu a sua contribuição em favor da classe 
trabalhadora. Juntamente com a 
Federação Estadual dos Metalúrgicos da 
CUT de Minas (FEM/CUT-MG), no dia 19, 
o Sindicato mobilizou sua base e foi às 
ruas dialogar com a sociedade sobre as 
consequências da reforma da previdência 
na vida da classe trabalhadora.

Ainda de madrugada realizou uma 
manifestação na portaria das empresas 
da Cidade Industrial, em Contagem. No 
começo da tarde, os metalúrgicos se 
uniram com companheiros de outras 

categorias CUTistas e com o MST numa 
ação em frente ao prédio da Federação 
das Indústrias (FIEMG), em Belo 
Horizonte.

Em Ato Público unificado, que encerrou o 
Dia Nacional de Mobilizações, 
Manifestações e Paralisações contra a 
reforma da Previdência, dirigentes e 
militantes das centrais sindicais, 
movimentos sindical, sociais, estudantis e 
populares ocuparam a Praça Sete, na 
capital.

“Se por um lado estamos comemorando a 
retirada de pauta da Proposta de Emenda 
à Constituição (PEC) 287, por outro não 
podemos vacilar e seguiremos 
mobilizados, mesmo porque, se o decreto 
da intervenção militar no Rio for 
revogado, as PECs podem voltar a 
tramitar”, ressaltou Geraldo Valgas.

TRABALHADORES (AS) VECEM MAIS UMA BATALHA

REFORMA DA PREVIDÊNCIA ESTÁ SUSPENSA
Leandro Gomes

VENHA NOS FAZER UMA VISITA
E CONHEÇA A IMPORTÂNCIA DE SER SÓCIO DO SINDICATO

TEL: (31) 3369-0510Federação Estadual dos
Metalúrgicos de MG

®

®
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Após encaminhar a pauta de reivindicação 
da campanha de PLR 2018 às empresas, 

o sindicato considera positivo o resultado 
inicial do processo, tendo em vista o retorno 
recebido.

A GE Transporte já apresentou o cronograma 
de inscrição e eleição para formação da 
comissão de PLR. As inscrições acontecem do 
dia 01/03 ao dia 06/03, na portaria 02. A 
eleição será dia 19/03, das 06h45 às 14h00, 
no restaurante. Serão eleitos os quatro 
trabalhadores mais votados, sendo dois da 
fábrica e dois do administrativo.

Seguindo o mesmo caminho, a Magneti 
Marelli marcou a eleição da comissão para o 
dia 07/03, das 06h00 às 16h00, no restaurante 
da empresa.

Na Maxion, a comissão de PLR já foi eleita. A 
Pipe marcou reunião com o sindicato dia 07 
de março, às 14h00. A GE Equipamento 
Hospitalares agendou reunião para o dia 13 de 
março, as 14h00.

Na Stola, as inscrições para a comissão de 
PLR serão nos dias 08 e 09/03, de 08h30 as 
17h30, na sala de relações trabalhistas. A 
eleição será dia 15/03, das 10h30 às 14h00 e 
de 19h30 às 20h30, na área de convivência. A 
posse da comissão e o início das negociações 

será dia 20/03, às 
14h30.

Pediram prazo

Na Montele, após dois 
anos sem negociar 
PLR, o sindicato 
manteve seu trabalho e 
conseguiu um avanço. 
Desta vez a empresa 
pediu um prazo de três 
meses para voltar a 
discutir o assunto.

Alegando produção 
baixa, a Engetron 
pediu para discutir PLR a 
partir do segundo semestre deste ano.

Não retornaram

As empresas que ainda não deram retorno ao 
sindicato são: Orteng, CZM indústria de 
Equipamentos, Ferrosider, Irmãos 
Corgozinhho, Kaiper, GE Disjuntores, ICG 
Proma, Ferrolene, Everlight e Veraza Móveis. 

O sindicato prepara mais uma relação de 
empresa para encaminha a pauta de 
reivindicações da PLR 2018.

CAMPANHA DE PLR 2018
GE Transporte e Magneti Marelli marcaram eleição para formar 
comissão de negociação. Na Maxion, comissão já foi eleita

ASSEMBLEIA COM 
EX-FUNCIONÁRIOS DA 
PAÍRA, 09 DE MARÇO

O Sindicato dos 
Metalúrgicos de 

BH/Contagem e Região 
convoca assembleia com os 
ex-funcionários da Paíra, para 
o dia 09 de março, às 09h00, 
na portaria da empresa, para 
informar como está o 
andamento do processo 
movido pelo sindicato em 
favor dos companheiros 

demitidos.

O processo teve início após a 
empresa demitir todos os 
funcionários. A justiça já 
determinou o arrestamento 
dos bens da empresa, como 
forma de garantir o 
pagamento de futuras 
execuções judiciais.

Depois de receber 
proposta da patronal 

sobre a campanha salarial 
2017/2018 do setor de 
serralheria e reparação de 
veículos, o Sindicato dos 
Metalúrgicos de 
BH/Contagem e Região 
marcou assembleia com os 
trabalhadores para o dia 28 
de março, na sede do 
sindicato, a partir das 

18h30.

O objetivo é apresentar e 
debater a proposta da 
patronal com os 
companheiros e 
companheiras. O sindicato 
está localizado na rua 
Camilo Flamarion, 55, bairro 
Jardim Industrial, em 
Contagem.

SERRALHERIA 
E REPARAÇÃO

Campanha Salarial

urante negociação de PLR, numa demonstração de Drespeito ao trabalho realizado pelo Sindicato, 
representantes da Magneti Marelli estiveram na instituição 
para apresentar a nova gerente de Recursos Humanos 
(RH), Renata Massara. Ela ficará responsável pelo 
departamento da planta em Contagem, no setor de 
Iluminação Automotiva. O atual gerente, Frederico 
Azevedo, deixa o cargo para assumir a área de relações 
trabalhistas LATAM. Também participou da reunião Rafael 
Silva, responsável pelo RH de operações da Marelli.

MUDANÇA NO RH DA MAGNETI MARELLI

Reunião com José Geraldo, supervisor de relações trabalhistas, e Felipe Máximo, analista de conferência da Stola, 
tratou sobre o cronograma da PLR na empresa.

A luta do sindicato junto com os 
trabalhadores (as) da ESAB 
garantiu um acordo de PLR no 
valor de R$ 4.200,00. Além do 
valor, considerado justo pelos 
companheiros, a maior vitória dos 
trabalhadores (as) foi conseguir 
negociar que a PLR fosse igual 
para todos, de acordo com a 
vontade da maioria. Este é o 
resultado do trabalho do sindicato 
junto com a organização dos 
metalúrgicos (as).

ESAB 
FECHA ACORDO 

DE PLR 2017
IGUAL PARA TODOS!!!
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TRABALHADOR (A)
AO CONTRIBUIR COM SINDICATO, 

MOSTRA CONSCIÊNCIA DE CLASSE
urante a plenária Destadual dos 

metalúrgicos da CUT, 
realizada nessa quinta-
feira, 01 de março, na 
sede do Sindicato dos 
Metalúrgicos de 
BH/Contagem, os 
sindicalistas que 
participaram da 
atividade ressaltaram o 
importante passo dado 
pelos metalúrgicos e 
metalúrgicas de BH ao 
aprovar, em 
assembleia, a 
contribuição sindical.

“A manobra do atual 
governo que resultou no 
fim do imposto sindical 
teve o claro objetivo de 
inviabilizar a resistência 
da classe trabalhadora 
contra a retirada de 
direitos que a reforma 
impôs. Ao aprovar a 
contribuição em favor 
do sindicato, os 
metalúrgicos (as) de 

Minas mostram estar 
conscientes da 
importância do 
movimento sindical na 
vida das pessoas”, 
disse Paulão, 
presidente da 
CNM/CUT.

Diferentemente da 
maioria dos tributos 
pagos pelo cidadão, os 
trabalhadores sabem 
para onde vai e como 
são usados os recursos 
arrecadados através da 
contribuição sindical, 
além dos contribuintes 
serem consultados se 
querem ou não pagar.

99,9% da assembleia 
que discutiu e deliberou 
sobre o tributo em favor 
do sindicato foi 
favorável em continuar 
contribuindo com a luta 
do movimento sindical 
em defesa da classe 
trabalhadora e contra a 

Representantes dos sindicatos de metalúrgicos filiados a FEM em todo o Estado participaram do encontro na sede do sindicato de BH/Contagem

Leandro Gomes

retirada de direitos. O 
mesmo não acontece 
com o Imposto de Renda, 
por exemplo. Ou alguém 
já viu o governo consultar 
a população se quer ou 
não pagar o imposto?

“Diante dos ataques aos 
direitos dos trabalhadores 
trazidos pela reforma 
trabalhista, a única forma 
de manter e ampliar 
nossa organização e 
nossos direitos é a 

conscientização e a união 
de todos. É a hora do 
trabalhador e da 
trabalhadora vir pra 
dentro do sindicato, 
somar forças nessa luta 
de classe que estamos 
enfrentando”, disse 
Geraldo Valgas.

Participaram do encontro, 
além do presidente da 
CNM/CUT, Paulo Cayres, 
a presidenta da CUT/MG, 
Beatriz Cerqueira, o 

secretário geral da 
CNM/CUT, Loricardo de 
Oliveira, e o advogado 
especialista em direito do 
trabalho Fábio Moreira. 

Todos os sindicatos de 
metalúrgicos do Estado 
filiados à FEM/CUT-MG 
estavam representados 
na plenária com seus 
dirigentes.

 reforma trabalhista A(Lei 13.467/2017), 
em vigor desde 
novembro do ano 
passado, acabou com a 
necessidade de o 
sindicato da categoria 
ou o Ministério do 
Trabalho revisar a 
rescisão dos contratos 
dos trabalhadores.

Cartórios já têm 
oferecido o serviço de 
registro das recisões por 
meio de uma escritura 
pública que pode ser 
emitida, inclusive, por 
meio eletrônico, sem a 
necessidade de 
comparecimento ao 
local físico. A 
participação dos 

sindicatos e do 
Ministério do Trabalho 
garantia o pagamento 
correto dos valores 
rescisórios. Esse novo 
método possibilita a 
sonegação de direitos 
trabalhistas.

O Sindicato dos 
Metalúrgicos de 
BH/Contagem e região 
reforça a importância de 
o trabalhador e a 
trabalhadora exigir que 
a rescisão contratual 
seja revisada pela 
instituição sindical. Esta 
é a forma mais segura 
de evitar fraudes.

RESCISÃO DE TRABALHO 

SEM SINDICATO FRAGILIZA 

TRABALHADOR

É com imenso pesar que a diretoria do 

sindicato comunica a categoria que 

seu dirigente Adair Marques de Faria, 

se encontra enfermo, internado sob 

cuidados médicos.

O companheiro passou a ter 

problemas em dezembro do ano 

passado. O quadro que parecia ser 

simples foi se agravado e após vários 

tratamentos, internações e sem um 

diagnóstico preciso, Adair está 

internado no hospital da Santa Casa.

Oferecemos nosso apoio e 

solidariedade aos seus familiares. E 

chamamos a toda a categoria a 

realizar um grande clamor em suas 

preces e orações em favor deste 

companheiro valoroso, para que Deus 

o recupere e traga de volta as fileiras 

de nossas lutas onde sempre teve 

papel destacado.

BIRA

O nosso companheiro Ubirajara Alves, 

o Bira, também passa por momento 

delicado com relação a saúde. Ele 

fará, em breve, uma cirurgia e vai 

precisar de 20 doadores de sangue. 

As doações podem ser feitas no 

Hemominas de Belo Horizonte (3768-

4515), no Posto Hospital Júlia 

kubitschek (3390-8000) e no Posto 

Estação BH (3878-1800).

SOLIDARIEDADE AOS COMPANHEIROS

ADAIR BIRA


