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DIA DO TRABALHADOR 

 Sindicato dos OMetalúrgicos de 
BH/Contagem e região e a 
Região Episcopal Nossa 
Senhora Aparecida (Rensa) 
convida todos os trabalhadores 
e as trabalhadoras para 

participar, no dia de São José 
Operário, da 42ª Missa do Dia 
do Trabalhador, no dia 1º de 
maio, a partir das 07h30h, na 
Praça da Cemig (Cidade 
Industrial, Contagem).

Na abertura, lideranças do 
movimento sindical e político 
farão discursos em defesa da 
democracia e contra a retirada 
de direitos. Logo após 
acontecerá a Celebração 
Eucarística, que será presidida 

pelo bispo auxiliar da Rensa, 
dom Otacilio Lacerda, e 
concelebrada pelo vigário 
episcopal da Rensa, padre 
Jorge Wydrych, e pelos padres 
da Região.
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AÇÃO COLETIVA

DAS DUAS, UMA: 
Ou você está com o sindicato ou está 
com quem quer acabar com seus direitos.

3369-0519

 ação coletiva movida, há quatro anos, pelo ASindicato dos Metalúrgicos de BH/Contagem e 
região em favor dos trabalhadores da Acument 
resultou em importante conquista para os 
metalúrgicos.

A ação foi ajuizada em 18/08/2014, pleiteando a 
diferença de horas extras e reflexos em 

SINDICATO DOS METALÚRGICOS CONQUISTA IMPORTANTE 
VITÓRIA PARA OS TRABALHADORES DA ACUMENT

Dois anos após o golpe, o 
Brasil sob Temer perdeu 

aproximadamente 1,4 milhão de 
postos de trabalho formais, de 
acordo com os números do 
IBGE. E "ganhou" 1,7 milhão de 
desempregados.

Embora o governo insista no 
discurso da "retomada", os 
dados do mercado de trabalho 
não autorizam prognósticos 
otimistas. No trimestre 
encerrado em abril de 2016, o 
país tinha 11,411 milhões de 
desempregados, segundo a 
Pesquisa Nacional por Amostra 
de Domicílios (Pnad) Contínua, 
do IBGE. Em dezembro do ano 
passado, depois da "reforma" 
trabalhista, que seria uma 
"solução" para o mercado, esse 
número subiu para 12,311 
milhões. Em fevereiro último, 
atingiu 13,121 milhões. 

O total de ocupados pouco se 
alterou entre abril de 2016 e 
fevereiro deste ano, passando 

de 90,633 milhões para 
estimados 91,091 milhões. 
Menos do que em dezembro, 
primeiro mês pós-"reforma", 
quando a estimativa do IBGE 
era de 92,108 milhões.

O que efetivamente cresceu foi 
o total de empregados no setor 
privado sem carteira assinada, 
que eram 9,953 milhões no 
trimestre encerrado em abril de 
2016 e somavam 10,761 
milhões em fevereiro último, um 
pouco menos do que em 
dezembro (11,115 milhões). Os 
trabalhadores por conta própria 
passaram de 22,980 milhões 
para 23,198 milhões em 
dezembro de 2017 e 23,135 
milhões em fevereiro de 2018.

Em 12 meses, até fevereiro, o 
país está com 1,745 milhão de 
ocupados a mais no mercado 
de trabalho, o que é um dado 
positivo. Mas esse crescimento 
foi obtido à custa da 
precariedade: 511 mil 

empregados sem 
carteira e 977 mil 
trabalhadores por 
conta própria a 
mais. E 611 mil 
"com carteira" a 
menos, sempre 
de acordo com a 
Pnad.

A taxa de 
desemprego, tida 
como alarmante 
pelos 
oposicionistas de 2016 – era 
preocupante, de fato –, chegava 
a 11,2% no trimestre encerrado 
em abril, quando Dilma caiu. 
Em dezembro último, depois da 
"reforma" implementada pela 
Lei 13.467, chegou a 11,8%. 
Em fevereiro, a 12,6%.

Os dados do Cadastro Geral de 
Empregados e Desempregados 
(Caged), do Ministério do 
Trabalho, apontam estoque 
ajustado de 39,028 milhões em 
fevereiro de 2016, ainda no 

governo Dilma. Em fevereiro 
deste ano, o estoque era de 
38,012 milhões – 1,016 milhão 
a menos. 

O governo informa que houve 
crescimento no emprego formal 
nos últimos meses, o que é um 
fato. Mas quem entra está 
ganhando menos do que quem 
sai: o salário médio dos 
admitidos em fevereiro foi de 
R$ 1.502,68, segundo o Caged, 
enquanto o dos demitidos era 
de R$ 1.662,95. 

MAIS DESEMPREGO, MENOS CARTEIRA ASSINADA

DOIS ANOS DE GOLPE

INDICADORES TAMBÉM MOSTRAM PIORA DEPOIS DA IMPLEMENTAÇÃO DA ‘REFORMA TRABALHISTA’, EMBORA DISCURSO FOSSE DE 
MUDANÇA PARA IMPULSIONAR ECONOMIA

decorrências da utilização 
do divisor de 220 horas, 
em vez do divisor 200 
horas, no período de 
18/08/2009 a 31/12/2013 
e 1 hora extra e reflexos 
em decorrência da prática 
de 30 minutos de refeição 
no período de 18/08/2009 
a 30/04/14.

Em fevereiro de 2018 a 
empresa fez um pedido 
de reunião para acordo, e 
depois de algumas 
reuniões com o Sindicato 
e Comissão de Fábrica, 
chegaram a um acordo 
de aproximadamente 
68% do total.

Foi realizada uma 
assembleia no sindicato 

no dia 18 de fevereiro 
deste ano e, por maioria 
de votos a favor, foi 
aprovada a proposta de 
acordo.

Logo após a 
homologação do acordo 
na justiça do trabalho, os 
trabalhadores (as), 
substituídos nessa ação 
coletiva, começaram a 
receber os devidos 
valores no sindicato. O 
pagamento teve início em 
18/04/18.

Essa vitória demonstra 
que a comissão de 
fábrica, representada 
pelos Companheiros Max 
e Ramisés, e o sindicato, 
representado pelo diretor 

Paulinho, em perfeita 
sintonia com os 
trabalhadores (as) da 
Acument, realizaram um 
excelente trabalho, 
pautado na valorização 
dos companheiros (as) 
que estão na fábrica e os 
que já saíram.

Lembrando que 
estaremos, em breve, 
negociando a PLR 2018 
na Acumnet.Os dirigentes sindicais Ramisés, Paulinho e Max foram protagonistas nesta vitória 

Leandro Gomes

TRABALHADOR 
JÁ PODE 
RECEBER VALOR
NO SINDICATO
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PLR 2018

ais uma vez o Mtrabalho sério e 
comprometido realizado 
pelo Sindicato dos 
Metalúrgicos de 
BH/Contagem e região, 
durante as negociações 
da PLR 2018 na GE 
Transportation, resultou 
na conquista do valor de 
R$ 6.100,00 para os 
trabalhadores.

Como somente 98% das 
metas do ano passado 
foram atingidas, durante 
as negociações deste 
ano algumas metas 
foram revistas e 
discutidas para que haja 
condições de os 

trabalhadores 
alcançarem o 100%.

FORMA DE 
PAGAMENTO
Os metalúrgicos (as) da 
GE Transportation vão 
receber a PLR da 
seguinte forma: R$ 
3.050,00 será pago no 
primeiro semestre deste 
ano. A segunda parte, 
também no valor de R$ 
3.050,00, será paga até 
30/01/2019. 

Quem for demitido 
durante o ano de 2018, 
o valor proporcional da 
PLR será depositada a 
partir do dia 30/04/2019. 

O valor ficará a 
disposição por um prazo 
de 90 dias.

Segundo o presidente 
do Sindicato, Geraldo 
Valgas, a assembleia 
que apreciou o acordo 
teve a participação de 
95% dos trabalhadores 
da fábrica e do escritório 
e, por unanimidade, 
aprovou a negociação 
proposta e também 
concordou em destinar 
ao sindicato um valor 
referente a taxa de 
solidariedade sindical.

Quando o trabalhador 
receber a primeira 

TRABALHADORES DA GE TRANSPORTATION 
VÃO RECEBER R$ 6.100,00
R$ 3.050,00 será pago no primeiro semestre deste ano. A segunda parte, 
também no valor de R$ 3.050,00, até dezembro de 2018.

parcela da PLR, será 
descontado o valor de R$ 
30,00 para o sindicato. 
Este mesmo valor será 
descontado na segunda 
parcela da PLR.
O recurso, além de 
fortalecer o sindicato nas 

lutas em defesa dos 
trabalhadores, será usado 
para promover a 
campanha contra a fome e 
para a confraternização 
dos trabalhadores, que 
será realizada no clube 
dos metalúrgicos.

Assembleia aprova o maior acordo de PLR da categoria até agora

epois de três rodadas de negociação, entre Dsindicato, comissão de trabalhadores e empresa, o 
valor da PLR 2018 para os trabalhadores da GE 
Healthcare Brasil foi definido em R$ 4.400,00. Na 
comparação com o ano passado, houve um aumento 
de 3%. 

A PLR será paga em duas parcelas. R$ 2.200,00 no 
primeiro semestre deste ano e R$ 2.200,00 em março 
de 2019.

Conscientes da importante participação do sindicato na 
negociação da PLR 2018, os trabalhadores também 
aprovaram o desconto da taxa de solidariedade 
sindical.

Será descontado o valor de R$ 20,00 para o sindicato 
quando o trabalhador receber a segunda parcela da 
PLR.

O recurso, além contribuir para a confecção de boletins 
informativos e na manutenção da instituição sindical, 
será usado para promover a campanha contra a fome 
e para a confraternização dos trabalhadores, que será 
realizada no clube dos metalúrgicos.

NA GE HEALTHCARE BRASIL, TRABALHADORES 
VÃO RECEBER R$ 4.400,00 DE PLR 2018

abendo da força do Sindicato Sdos Metalúrgicos na defesa da 
valorização da categoria, a ICG 
Proma tentou excluir a instituição 
sindical das negociações da PLR 
2018.

Contra essa atitude, o sindicato 
recorreu ao Ministério do Trabalho 
e Emprego (MTE-MG). Durante 
audiência, o MTE informou à 
empresa que, mesmo diante da 
antirreforma trabalhista, a presença 
do sindicato nas negociações da 
PLR deve ser garantida.

Sem outra alternativa, a empresa 
concordou com a participação do 
sindicato na mesa de negociações.

REINTEGRAÇÃO
O Sindicato também solicitou a 
intervenção do MTE no caso de 
uma funcionária da ICG Proma 
demitida com problemas de saúde 
e no período de gestação.

A ação do sindicato resultou na 
reintegração da companheira ao 
seu local de trabalho. A metalúrgica 
retornou à empresa nessa quinta-
feira, 19 de abril.

Além disso, o Sindicato exigiu a 
participação da trabalhadora na 
comissão que negocia a PLR. Na 
próxima reunião da PLR, marcada 
para o dia 24 de abril, às 08h00, na 
sede do sindicato, a companheira 
Milena será integrada à comissão 
de trabalhadores.

Reunião entre sindicato, comissão de trabalhadores e emrpesa discute a valorização do trabalhador

SINDICATO RECORRE AO MINISTÉRIO DO
TRABALHO E ASSEGURA PARTICIPAÇÃO NA 
NEGOCIAÇÃO DA PLR 2018 DA ICG PROMA
AÇÃO DO SINDICATO JUNTO AO MTE TAMBÉM GARANTE
A REINTEGRAÇÃO DE FUNCIONÁRIA DEMITIDA NO
PERÍODO DE GESTAÇÃO

Leandro Gomes

Divulgação
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SINDICATO CELEBRA OS 50 ANOS DA 
GREVE DOS METALÚRGICOS DE CONTAGEM

RESGATE DE UMA HISTÓRIA FORJADA NA LUTA

Há 50 anos, no dia 16 de abril de 1968, cerca de 1.200 
trabalhadores da siderúrgica Belgo-Mineira, em 
Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte, 
cruzam os braços reivindicando reajuste salarial de 
25%. Esta foi a primeira greve depois do golpe militar e 
surpreendeu a ditadura, que desde 1964 impunha uma 
política de arrocho responsável por corroer mais de 
20% do valor médio dos salários.

Para celebrar a histórica data, o Sindicato dos 
Metalúrgicos de BH/Contagem e região reuniu alguns 
personagem dessa história e os homenageou durante 
cerimônia realizada no dia 16 de abril de 2018, na sede 
do sindicato.
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Patrocínio

Leandro Gomes


