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MANUAL DOS CONVÊNIOS E APLICATIVO JÁ 
ESTÃO DISPONÍVEIS PARA SÓCIOS DO SINDICATO
Mais de 100 estabelecimentos comerciais entraram nessa parceria

O governo do presidente Michel 
Temer (MDB) é ruim ou péssimo 
para 78,3% da população 
brasileira. O índice de avaliação 
negativa consta de pesquisa do 
instituto MDA divulgada nesta 
segunda-feira (20).

FIQUE POR DENTRO

Lula lidera as intenções de votos, 
com 37,3%, e pode vencer no 
primeiro turno, de acordo com 
pesquisa do instituto MDA e 
encomendada pela Confederação 
Nacional de Transportes (CNT).

NA LIDERANÇA

EM QUEDA LIVRE

o dia 10 de agosto, dia Nem que o Sindicato dos 
Metalúrgicos de 
BH/Contagem e região 
completou 84 anos, foi 
lançado o Manual e o 
aplicativo de celular dos 
Convênios.

O Manual é fruto de uma 
parceria entre o sindicato, a 
Mídia Parceria Privada e 
mais de cem 
estabelecimentos 
comerciais de Contagem e 
Belo Horizonte. 
O projeto vai possibilitar o 
acesso dos sócios do 
sindicato e de seus 
dependentes aos mais 
diversos serviços e bens de 
consumo, com preços que 
cabem no bolso do 

trabalhador.

“Este projeto tem o objetivo 
de ser uma via de mão 
dupla. De um lado, vai dar 
visibilidade aos comércios 
parceiros, resultando no 
aquecimento das vendas e 
consequentemente, na 
geração de emprego. Do 
outro, visa aliviar o bolso do 
trabalhador (a), que ano a 
ano vê o seu poder de 
compra sendo reduzido pela 
inflação e pela insistência 
dos patrões em não 
valorizar seus funcionários”, 
disse Geraldo Valgas, 
presidente do Sindicato.

Para ter o benefício, o 
trabalhador, sócio do 
Sindicato, tem que 

apresentar o seu cartão de 
fidelidade, que estará 
disponível a partir de 
setembro. 

Além do Manual, o 
trabalhador pode baixar o 
aplicativo (SINDSERVIÇO), 
disponível para Iphone e 
Android, e saber quais são e 
onde ficam as empresas 
parceiras.

Agora, além da estrutura de 
lazer, do departamento 
médico e do jurídico, o sério 
trabalho realizado pela 
direção do sindicato 
proporciona mais um motivo 
para se tornar sócio da 
instituição.

DUPLA CAMPEÃ

Wilson e Pedro, da empresa 
Tuma, conquistaram o 1º Torneio 
de Truco promovido pela 
AMABELCON e o Sindicato dos 
Metalúrgicos. O evento foi 
realizado dia 19 de agosto, no 
clube dos Metalúrgicos de 
BH/Contagem. Adalberto, Bira e 
Valgas entregaram a premiação.
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omos um coletivo, com Smulheres e homens de 
todas as idades e raças. 
Lutamos contra a crise que 
assola o Brasil. Lutamos 
contra a falta de ética, de 
moral, de comida, de 
emprego e de justiça. 
Somos aqueles que já 
abandonaram a imprensa 
que mente para o povo 
brasileiro. Resistimos a tudo 
de ruim que fizeram com 
nosso País. 

A Frente Brasil Popular de 
Contagem é aberta a todas 
as pessoas que querem 
conversar e se organizar 
sobre a reconstrução do 
Brasil. Promovemos 
reuniões e atividades que 
envolvem debates de ideias, 
propostas de ação, leituras 
e pesquisas de temas de 
interesse do povo. 

Compartilhamos 
experiências e valorizamos 
todos aqueles que lutam e 
lutaram por nosso País. A 
gente se reúne, com alegria 
e esperança, desde 
fevereiro de 2018, 
preparando e realizando o 
Congresso do Povo de 
Contagem, onde são 
discutidos problemas e 
soluções para o município, 
para Minas e o Brasil. 
Nosso objetivo é avaliar a 
atual situação do País e 
elaborar um projeto de 
Cidade, de Estado e de 
País.  

Trabalhamos inspirados em 
Gandhi, o conhecido líder 
indiano, que dizia: “Seja 
você a mudança que quer 
ver no Mundo”. Estamos 
tentando fazer a nossa 
parte. 

FRENTE BRASIL POPULAR DE CONTAGEM 

UMA LUTA EM DEFESA DO POVO

NA FRENTE BRASIL POPULAR DE CONTAGEM, TEMOS 3 OBJETIVOS QUE NOS UNEM

1) Lutar por um Brasil soberano, 
em que nossas riquezas sirvam 
aos interesses do povo brasileiro 
e não das empresas estrangeiras; 

2)  Manter uma democracia plena, 

que respeite os direitos civis e os 

resultados das urnas;

3)  Impedir que os direitos de 

cidadãs e cidadãos sejam 

retirados ou ignorados.

A Frente Brasil Popular de Contagem é aberta a todas as pessoas que querem conversar 
e se organizar sobre a reconstrução do Brasil

Em outubro, teremos eleições para 
Presidente, Senadores, Governadores e 

Deputados Federais e Estaduais. E 
sabemos que há dois tipos de candidatos: 

ELEIÇÕES 2018 2) aqueles que se 
comprometem com os 
anseios do povo e vão 
lutar pra reverter essas 
medidas.

1) aqueles que 
colocaram um governo 
ilegítimo no poder e 
aprovaram medidas 
contra o povo brasileiro;

ongelaram os recursos de saúde, educação Ce assistência social por 20 anos; aprovaram 
a terceirização do trabalho em todos os setores 
da produção pública e privada; fizeram uma 
reforma trabalhista que precarizou o trabalho 
(contrato por hora de trabalho sem vínculo 
empregatício, negociação direta com o patrão, 
sem considerar as leis trabalhistas, reajuste do 
salário mínimo abaixo da inflação). 

Além disso, houve a privatização do pré-sal 
(cujos recursos seriam destinados à educação e 
à saúde), aprovaram o uso, em nossa comida, 
de agrotóxicos proibidos no mundo inteiro, 
privatizaram o saneamento básico, venderam a 
Embraer e estão vendendo a Petrobrás a preço 
de banana para os Estados Unidos. 

O QUE FIZERAM CONTRA NÓS!

 primeira medida é votar em Acandidatos capazes de reverter 
essa política que está trazendo  
desemprego, miséria e fome a nosso 
País. 

Para votar no candidato certo, é 
preciso conhecer seu passado. Não 
basta votar num candidato novo, 
pois muitos políticos estão 
colocando seus filhos para substituí-
los perante os eleitores e, assim, 
nos enganar. 
Você se lembra como era fácil 
encontrar emprego, há 3 ou 4 anos? 
Você se lembra que a gente podia 
fazer Faculdade, adquirir casa 
própria, comprar carro e 
eletrodomésticos? Trocar televisão e 
celular? Viajar de avião? Passear 
nas férias?

Agora tudo isso acabou. Porque 
votamos em candidato que era 
CONTRA NÓS, CONTRA O POVO. 
Agora é época de eleições e os 
políticos que destruíram nosso País 
e retiraram nossos direitos vão 
querer de novo nosso voto. Vão 
querer nosso apoio pra continuar 
aprofundando a miséria e a 
desigualdade no Brasil.

Fique esperto! Não vote em 
traidores do povo! Procure saber o 
passado de seu candidato.

Se quiser mais informações, acesse 
a página da Frente Brasil Popular de 
Contagem. Lá você vai encontrar o 
nome e a foto de todos os políticos 
que votaram contra nossos 
interesses. 

COMO REVERTER ESSAS ENORMES 
PERDAS DO POVO BRASILEIRO?

Venha conosco! Por SOBERANIA, 
DEMOCRACIA E NENHUM DIREITO A MENOS. 

Internet
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ais uma vez a proposta de acordo Mda PLR 2018 da Suggar foi 
recusada pelos trabalhadores, em 
assembleia realizada na portaria da 
fábrica.

A intransigência e falta de 
responsabilidade da direção da empresa 
para negociar a PLR 2018 é um fato 
preponderante, com isso, o Sindicato não 
teve outra alternativa e decretou estado 
de greve, para forçar uma negociação.

Os trabalhadores estão firmes no seu 
propósito de defesa de uma PLR igual 
para todos. A proposta da empresa só 
serviu para causar rivalidade entre os 
empregados e só beneficia encarregados 
e os patrões.

Durante a reunião de mediação realizada 
no Ministério do Trabalho e Emprego 
(MTE), a Suggar deixou entender 
concordar em pagar a PLR linear, porém, 
quando voltou a se reunir com o 
Sindicato, alegou ter concordado em 
discutir o assunto. 

A empresa está investindo pesado em 
maquinários e reformas para aumentar a 
produção, sem contar com sua filial na 
Paraíba, onde já foram investidos mais de 
R$ 20 milhões. Galpões estão sendo 
construídos no bairro, no entorno da 
empresa.

Tudo isso está sendo conquistado com o 
sangue e suor dos trabalhadores, que são 
tratados como escravos no chão de 
fábrica, em troca de baixos salários, sem 
classificação no tempo adequado, 
sofrendo ameaças e abusos. 

Muitos foram demitidos por discordar do 
regime ditador da direção da empresa. Os 
trabalhadores são vigiados a todo o 
tempo através de câmeras espalhadas 
por todo canto, dentro e fora da fábrica.

Muitos estão desanimados e até pedindo 
demissão. A reivindicação dos 
trabalhadores é: PLR de R$ 2.000,00 
igual para todos, seis cestas básicas e 
garantia de R$ 1.000,00, no caso de não 
se alcançar 100% das metas, primeira 
parcela da PLR paga ainda este ano, a 
classificação que está atrasada e a 
implantação do plano de cargos e salário.

Os números da produção comprovam que 
a empresa não está em crise. Até quando 
a Suggar vai nos enrolar? Vamos dar um 
basta e exigir nossos direitos. A direção 
da empresa é uma vergonha e está 
cometendo um crime nos privando de 
nossos direitos.

Não vamos ficar calados, vamos 
denunciar cada abuso. 

TRABALHADORES ESTÃO MOBILIZADOS POR UMA PLR DIGNA
Metalúrgicos querem PLR de R$ 2.000,00 igual para todos, seis cestas básicas 
e garantia de R$ 1.000,00, no caso de não se alcançar 100% das metas

SUGGAR

urante assembleia, Drealizada dia 17 de 
agosto pelo Sindicato, 
com os trabalhadores da 
Dayco, os metalúrgicos 
recusaram a proposta de 
acordo de PLR 2018 no 
valor de R$ 1.000,00, 
oferecida pela empresa.

Inicialmente a Dayco não 
havia apresenta proposta, 
porém, na reunião 
realizada dia 16 de 
agosto, entre o Sindicato, 
a comissão de 
trabalhadores e a 
empresa, a Dayco 
colocou em mesa o valor 
de R$ 1,000,00, muito 
abaixo dos R$ 2.640,00 

PLR DAYCO

METALÚRGICOS RECUSAM PROPOSTA DA EMPRESA

pagos em 2017.

É importante lembrar que 
a Dayco é uma 
fornecedora direta da 
FIAT e todas as outras 
fornecedoras da FIAT 
estão pagando PLR bem 
superior a oferecida pela 
Dayco. 

O Sindicato segue 
mobilizado e na luta por 
uma PLR que represente 
a valorização dos 
metalúrgicos e 
metalúrgicas. A próxima 
rodada de negociação 
será no dia 23 de agosto, 
às 14h00.

Em 2017 empresa pagou R$ 2.640,00. Este ano ela quer 
pagar R$ 1.000,00

PIPE

TRABALHADORES SE MOBILIZAM PARA GARANTIR ACORDO DE PLR
Empresa insiste em não negociar a Participação nos Lucros 
e Resultados este ano

s trabalhadores (as) Oda PIPE Sistemas 
Tubulares recusaram o 
posicionamento da 
empresa de não querer 
negociar um acorde de 
Participação nos Lucros e 
Resultados (PLR 2018).

Durante a assembleia, 
promovida pelo Sindicato 
dos Metalúrgicos, no dia 
10 de agosto, os 
empregados também 

aprovaram intensificar a 
mobilização para garantir a 
valorização dos 
companheiros e 
companheiras do chão de 
fábrica. 

Em resposta, a PIPE 
enviou uma carta ao 
Sindicato com justificativas 
para não pagar a PLR 
2018. O principal motivo 
levantado pela empresa é 
o atual cenário econômico. 

s trabalhadores e Otrabalhadoras da 
Orteng Engenharia 
aprovaram o acordo de 
Participação nos 
Lucros e Resultados 
(PLR) 2018. A empresa 
já efetuou o 
pagamento da primeira 
parcela da PLR. A 
segunda parcela será 
paga em 2019.

A assembleia com os 
trabalhadores também 
aprovou o desconto da 
taxa de fortalecimento 
para o sindicato, 
entendendo a 
importância da 
instituição no processo 
de negociação e na 
defesa da categoria.

PLR ORTENG

TRABALHADORES (AS) JÁ RECEBERAM PRIMEIRA PARCELA DO ACORDO
Assembleia também aprovou taxa de fortalecimento para sindicato

Divulgação

Sindicato ao lado dos trabalhadores por mais conquistas

Divulgação

Divulgação
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pós o registro das candidaturas, o ASindicato dos Metalúrgicos de 
BH/Contagem e região listou os 
principais candidatos à Presidência da 
República na eleição que acontece em 

outubro deste ano e destacou a linha 
de atuação que cada um deve seguir, 
se eleito. As informações são com 
base em entrevistas e atuações de 
cada candidato.

CONHEÇA O PERFIL DOS CANDIDATOS 
À PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA

Álvaro Dias, do Podemos, foi 
contra o programa Bolsa 
Família, mas mudou de 
opinião, se posicionando a 
favor. No Senado, votou 
contra a reforma trabalhista, 
mas é favorável a reforma 
da Previdência.

ÁLVARO DIAS - PODEMOS

Ciro Gomes, do PDT, 
promete revogar a reforma 
trabalhista e a PEC do teto 
dos gastos públicos. É 
contra a privatização da 
Petrobras e defende o Bolsa 
Família e um novo modelo 
de previdência, que 
resguarde os mais pobres.

CIRO GOMES - PDT

O governador de São Paulo, 
Geraldo Alckmin, do PSDB, 
defende a privatização e a 
reforma da previdência. O 
candidato foi a favor da 
aprovação da reforma 
trabalhista. Seu partido faz 
parte do governo Temer.

GERALDO ALCKMIN - PSDB

Guilherme Boulos (PSOL) é 
contra a reforma trabalhista 
e da previdência. Ele 
também é contrário a 
privatização das empresas 
do Estado. Promete 
revogar a PEC que 
congelou por 20 anos os 
gastos públicos. O 
candidato é favorável taxar 
as grandes fortunas.

GUILHERME BOULOS - PSOL

Henrique Meirelles, do MDB, 
partido do presidente Temer, é 
o maior defensor da reforma 
da previdência. Ele foi um dos 
responsáveis pela aprovação 
da reforma trabalhista e da 
PEC do teto dos gastos 
públicos. Meirelles é favorável 
ao Estado mínimo.

HENRIQUE MEIRELLES - MDB

Lula, do PT, pretende revogar 
medidas implantadas pelo 
governo Temer, como reforma 
trabalhista e congelamento 
dos gastos públicos. Ele 
defende o fortalecimento das 
empresas estatais e a 
ampliação dos programas 
sociais, como Bolsa Família, 
por ele criado.

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA - PT

Marina Silva, da Rede, é 
contra as privatizações. Ela 
defende a manutenção de 
programas sociais como o 
Bolsa Família. Ainda não tem 
opinião formada sobre a 
reforma da previdência, mas é 
crítica a reforma trabalhista do 
governo Temer. Considera o 
teto dos gastos um golpe nas 
políticas públicas.

MARINA SILVA - REDE

Defensor do estado mínimo, 
Jair Bolsonaro, do PSL, 
defende a entrega das estatais 
ao capital estrangeiro. Ele 
votou a favor do teto dos 
gastos públicos e defende a 
redução de direitos 
trabalhistas, sendo um dos que 
votou a favor da reforma. O 
candidato é considerado 
racista, machista e homofóbico. 

JAIR BOLSONARO - PSL


