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 defesa de mais empregos Ae direitos deu o tom do ato 
político realizado no dia 1º de 
maio, na Praça da Cemig, em 
Contagem, durante a 42ª Missa 
de São José Operário, em 
homenagem ao dia do 
Trabalhador.

Geraldo Valgas, presidente do 
Sindicato dos Metalúrgicos de 
BH/Contagem e região, 
relembrou o alarmante número 
de pessoas desempregadas no 
país depois da antirreforma 
trabalhista. “A população mais 
pobre é que está pagando o 
preço. Além da flexibilização 
das leis do trabalho, o número 
de desempregados só 
aumenta. O país tem mais de 
13 milhões de pessoas sem 
emprego. Na região 
metropolitana de BH são mais 

de 400 mil desempregados”.

Robson Silva, presidente do 
Sindicato dos Correios, 
denunciou a tentativa de 
desmonte dos Correios. 
Segundo ele, é uma estratégia 
do governo Temer para 
justificar a privatização de mais 
um patrimônio da população.

Lideranças da educação 
denunciaram as ações 
truculentas contra os 
servidores da rede municipal 
de Belo Horizonte que lutam 
por melhores salários e 
condições de trabalho.

Temas como os 50 anos da 
greve dos metalúrgicos de 
Contagem, a privatização da 
Petrobras, a prisão do ex-
presidente Lula, a terceirização 

sem limites, o golpe contra a 
presidenta Dilma, o 
sucateamento dos serviços 
públicos, a perseguição e os 
ataques contra os movimentos 
sociais e suas lideranças foram 
destacados pelos 
companheiros que fizeram uso 
da palavra.

Em sua homilia, o bispo auxiliar 
da Rensa, dom Otacilio 
Lacerda chamou a atenção 
para que todos se 
comprometam na geração de 
emprego. “Não basta pedir a 
São José, é preciso também 
que nós nos comprometamos 
em viver a nossa vocação, 
fazer o que é próprio da 
condição humana. Não 
podemos transferir para Deus a 
responsabilidade de gerar 
empregos, um salário digno 

que o pai possa garantir o pão 
na mesa de seus filhos, 
educação, moradia, lazer, 
cultura. Peçamos sim, mas nos 
comprometamos também”.

Durante o ato, o Sindicato 
homenageou o companheiro 
sindicalista e ex-diretor do 
sindicato Adair Marques, que 
faleceu dia 6 de abril deste 
ano, por problemas de saúde. 
Sua esposa, Joana D’Arc 
Gomes recebeu um banner 
com a trajetória do Adair.

O evento, convocado pela 
Igreja Católica e vários 
sindicatos de trabalhadores, 
reuniu mais de 5 mil pessoas.

MAIS FOTOS NA PÁGINA 4

1º DE MAIO EM CONTAGEM É MARCADO PELA 
DEFESA DE MAIS EMPREGOS E DIREITOS
Durante o ato, a histórica Greve de 1968, protagonizada pelos metalúrgicos de Contagem, 
foi lembrada como exemplo de resistência da classe trabalhadora

DIA DO TRABALHADOR 2018

Após o ato político, foi celebrada a 42ª Missa de São José operário, pai de Jesus Cristo, em homenagem ao Dia do Trabalhador. A praça da Cemig recebeu mais de 5 mil fiéis

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

3369-0519

ma das maiores Uconquistas dos 
metalúrgicos de 
BH/Contagem e região foi 
a manutenção de todas as 
cláusulas sociais da 
Convenção Coletiva de 
Trabalho (CCT), assinada 
em 2017.

Ela garante vários 
benefícios para os 
trabalhadores, mas neste 
boletim vamos destacar os 
relacionados à licença e ou 
ausência em dias de 
trabalho.

Licença para Casamento
A principal dúvida do 
trabalhador, de acordo com 
as ligações recebidas pelo 
Sindicato, é relacionada a 
licença para casamento. A 
ausência ao trabalho, em 
virtude de casamento será 
de 3 (três) dias úteis 
consecutivos, ou seja, se o 
casamento for na sexta, o 
trabalhador terá, além do 

sábado e domingo, mais 
dois dias para se ausentar 
do trabalho, se a empresa 
onde trabalhar não 
considerar o sábado como 
dia útil.

Licença Paternidade
Será concedida a partir da 
data do parto ou dia da 
internação da esposa ou 
companheira, à escolha do 
empregado. A Licença será 
de 5 (cinco) dias corridos.

Garantia de emprego à 
Gestante
Fica vedada a dispensa 
arbitrária da empregada 
gestante, desde a 
confirmação da gravidez até 
6 (seis) meses após o parto, 
ressalvadas as hipóteses de 
cometimento de falta grave 
e término de contrato a 
prazo.

Atestado Médico 
Pediátrico
A ausência ao trabalho, do 
pai ou da mãe, para 

acompanhar seus filhos 
menores até 12 anos ao 
médico, desde que 
comprovada por atestado 
médico, não poderá 
acarretar punição 
disciplinar. A ausência ao 
trabalho em até 4 (quatro) 
dias por ano, não será 
considerada para efeito de 
redução do período de 
férias, pagamento do 13º 
salário e repouso semanal 
remunerado.

Licença por Morte de 
Parente
A CLT (Consolidação das 
Leis do Trabalho) 
estabelece no artigo 473 
que o trabalhador (a) pode 
deixar de comparecer ao 
serviço, sem que haja 
prejuízo do salário, por até 
dois dias consecutivos 
após o falecimento do pai, 
mãe, avós, filho, neto, 
cônjuge e irmão.

DIREITO DO TRABALHADOR

LICENÇA E AUSÊNCIA DO TRABALHO
CONVENÇÃO DOS METALÚRGICOS GARANTE TRÊS DIAS ÚTEIS DE LICENÇA PARA CASAMENTO

umprindo o compromisso feito com a categoria ano Cpassado, o Sindicato dos Metalúrgicos de BH/Contagem 
e região realizou a entrega das cestas básicas da campanha 
contra a fome, na última sexta-feira, 04 de maio.

Um total de 150 cestas será entregue para metalúrgicos 
desempregados e algumas creches da região. Este é o 
resultado da taxa de fortalecimento descontada dos acordos 
da PLR 2017 da Magneti Marelli e do grupo GE, formado 
pela GE Transportation, Disjuntores e Healthcare.

A direção do Sindicato dos Metalúrgicos se compromete não 
só com os trabalhadores e trabalhadores que estão no chão 
de fábrica, mas também com aqueles atingidos pela crise 
que assola o país e que hoje registra quase 14 milhões de 
desempregados.

O sindicato, com a grande ajuda e participação dos 
trabalhadores, está fazendo a sua parte em ajudar os mais 
necessitados em suprir uma das necessidades básicas do 
ser humano, a alimentação.

A diretoria do sindicato agradece a colaboração de todos e 
reafirma o compromisso de seguir firme na luta por mais 
empregos e direitos.

COMPROMISSO CUMPRIDO

SINDICATO ENTREGA CESTAS DA CAMPANHA CONTRA A FOME
DURANTE ENTREGA DAS 150 CESTAS BÁSICAS, SINDICATO REAFIRMA COMPROMISSO EM SEGUIR LUTANDO POR MAIS EMPREGOS

DE

METALÚRGICOS (AS) 
APOSENTADOS E DA ATIVA
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APRESENTA

DIA 16/06
DE 9H ÀS 16H

INSCRIÇÕES: 

(31) 3361-8433

HAVERÁ PREMIAÇÃO PARA
O 1º, 2º, 3º e 4º COLOCADOS

NA SEDE DO SINDICATO

Apoio

Federação Estadual dos
Metalúrgicos de MG

®

(31) 3333-8364

Descontos especiais para associadosMetalúrgico, esta é a sua Ótica

Ligue e agende sua consulta Sede do Sindicato dos Metalúrgicos de BH/Contagem

Leandro Gomes

EDGARD RIBEIRO AVELAR
Ex. funcionário da MÓDULO

Favor entrar em contato com o Sindicato dos
Metalúrgicos para falar sobre seu processo.

98681-0724 - João Batista
3369-0510 - Secretaria Geral
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GE DISJUNTORES

or unanimidade, os trabalhadores e Ptrabalhadoras da GE Disjuntores 
aprovaram, durante assembleia 
realizada na portaria da empresa nessa 
quinta-feira, 3 de maio, o acordo de 
PLR 2018 no valor de R$ 4.600,00, 
aumento de 9,5% na comparação com 
2017.

O valor será pago em duas parcelas 
iguais, a primeira, de R$ 2.300,00, até o 
dia 15 de julho deste ano e a segunda 
até o dia 15 de janeiro de 2019.

Durante as negociações, entre 
sindicato, comissão de trabalhadores e 
empresa, as metas foram rediscutidas 

para possibilitar que 100% delas sejam 
alcançadas este ano.

Entendendo o papel fundamental do 
sindicato no processo de conquista da 
PLR para os trabalhadores, a 
assembleia também aprovou a taxa de 
fortalecimento para o sindicato. Será 
descontado o valor de R$ 24,00 na 
primeira parcela da PLR e o mesmo 
valor na segunda parcela.

Além de contribuir na luta em defesa 
dos trabalhadores, a taxa será usada na 
campanha contra a fome e também na 
confraternização dos trabalhadores, que 
acontece no clube dos metalúrgicos.

SINDICATO CONQUISTA   PARA TRABALHADORES (AS)PLR DE R$4.600,00
Se comparado com ano passado, houve aumento de 9,5% no valor. Assembleia aprovou taxa de fortalecimento para sindicato

Na portaria da GE, trabalhadores e trabalhadoras votam acordo da PLR 2018

Leandro Gomes

 cada vez mais recorrente o 
Érelato de trabalhadores da 
Dayco do Brasil sobre as mais 
diversas formas de adoecimento 
em função da rotina e das 
condições de trabalho exercida no 
chão da fábrica.

Porém, a empresa, através do seu 
médico do trabalho, está recusando 
fornecer a Comunicação de 
Acidente de Trabalho (CAT). Este 
documento reconhece tanto um 
acidente de trabalho ou de trajeto 
bem como uma doença 
ocupacional. Ele é enviado à 
Previdência Social e faz parte do 
processo de afastamento do 
trabalhador para tratamento, 
garantindo a ele o benefício do 
INSS durante este período.

De acordo com informações da 
página oficial do INSS, o CAT pode 
ser emitida pelo Sindicato ou até 
mesmo pelo trabalhador, entretanto, 
sabe-se lá porque, a Previdência 
Social somente reconhece o 
documento emitido pela empresa.

Quando a Dayco do Brasil recusa 
emitir a CAT, ela vira as costas para 
o trabalhador e diz que a doença é 
de sua responsabilidade, forçando 
seu pedido de demissão para que 
possa se tratar por conta própria.

Além disso, a empresa está 
descumprindo um acordo firmado 
em 2016. Ele estabelece que caso 
o trabalhador tenha alta 
previdenciária e inaptidão pela 
medicina da Dayco, a empresa se 

compromete em manter os salários, 
prestando assistência ao 
trabalhador e o encaminhado a 
cursos de capacitação profissional. 
O trabalhador, em contra partida, 
deverá apresentar o 
aproveitamento nesses cursos.

TRABALHO SEM PARAR

Neste mesmo acordo, o Ministério 
do Trabalho determinou que a cada 
duas horas trabalhadas os 
funcionários deveriam ter 10 
minutos de descanso, porém, o 
gerente de produção da Dayco não 
permiti o momento de pausa dos 
trabalhadores.

Os metalúrgicos (as) da Dayco 
também relataram ao sindicato que 
este mesmo gerente de produção 
trata os funcionários com 
desrespeito, usando de ameaça e 
atitudes truculentas para cobrar 
produção dos companheiros. 
Recentemente este gerente 
advertiu vários líderes e não 
permitiu que os mesmos 
argumentassem em sua defesa.

Os trabalhadores também cobram a 
implementação do programa de 
cargos e salários. O método de 
promoção usado atualmente pela 
empresa agrada a poucos e 
desagrada a maioria, pois é 
determinado pelo gerente de 
produção. Tem trabalhador com 
salário inferior a outros 
companheiros que exercem 
funções semelhantes.

DAYCO DESCUMPRI ACORDO E RECUSA EMITIR COMUNICADO 
DE ACIDENTE DE TRABALHO (CAT) DOS FUNCIONÁRIOS

SAÚDE DO TRABALHADOR

Em caso de adoecimento no trabalho, documento faz parte do processo de afastamento do 
trabalhador para tratamento, garantindo a ele o benefício do INSS durante este período

e R$ 1,80 para R$ 3,40. Esse será o valor da nova Dtarifa do metrô de Belo Horizonte a partir das 
próximas semanas. Uma reunião realizada na última 
sexta-feira (4) com gestores da Companhia Brasileira 
de Trens Urbanos (CBTU), em Natal, no Rio Grande 
do Norte, definiu o aumento em diversas capitais do 
país.

Uma carta aberta está sendo redigida pelo Sindmetro, 
em parceria com outros movimentos sociais, para que 
seja entregue à população na próxima quinta-feira (10) 
na estação Eldorado, em Contagem. “Pretendemos 
fazer um ‘Café com usuário’ onde vamos expor para 
eles o que a CBTU pretende fazer ao aumentar a 
tarifa. Precisamos que eles saibam de tudo”, disse, 
Robson Zeferino, diretor jurídico do Sindmetro.

Recompor o orçamento e atrair a iniciativa privada são 
as hipóteses trabalhadas pelo Sindmetro para a 
mudança no valor da tarifa, visto que a justificativa 
oficial ainda não foi apresentada. “Acreditamos que o 
aumento tem como principal objetivo recompor o 
orçamento, pois houve um corte de 40% nele. Além 
disso, não é de hoje que a CBTU tenta fazer com que 
a iniciativa privada se interesse em assumir a 
administração do metrô. Com uma tarifa de R$ 1,80 as 
empresas não desejam controlá-lo”, afirmou.

TARIFA DO METRÔ DE BH 
VAI CUSTAR R$ 3,40

PROTESTOS CONTRA O AUMENTO

DIA 10 - ESTAÇÃO ELDORADO

DIA 11 - PRAÇA 7 - 17Hs

ABSURDO
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MISSA DE SÃO JOSÉ OPERÁRIO

 tradição começou em 1968, quando religiosos do Abairro Vale do Jatobá iniciaram as movimentações 
para a criação de uma cerimônia que se atentasse para 
as causas sociais e para os problemas do povo da 
região. Mas foi só em 1976 que a missa se consolidou, 
atraindo adeptos de diversas vilas e favelas, interior de 
Minas Gerais e também sindicatos e movimentos 
populares.

É costume um ato político antes da abertura de cada 
missa, quando as organizações se unem para lutar pelos 
direitos humanos. Este ano o ato abordou a retirada de 
direitos no governo de Michel Temer (MDB), e as 
reformas trabalhista e previdenciária, e também defendeu 
a democracia e a liberdade do ex-presidente Lula.

CELEBRAÇÃO EM HOMENAGEM AO DIA DO TRABALHADOR
COMPLETOU 42 ANOS

osd  M e ev te ar lúG r  g i c o  s d
e
 C

o
n
ta

g
em

ANOS 1968-2018

Leandro Gomes


