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o próximo dia 07 de Nfevereiro, o Sindicato 
dos Metalúrgicos de 
BH/Contagem e região 
convoca a companheirada 
para assembleia geral, às 
18h00, na sede da entidade, 
para iniciar a campanha de 
negociação da Participação 
nos Lucros e Resultados 
(PLR 2019).

As pautas com as 

reivindicações serão 
enviadas para as empresas 
da base. Faremos a eleição 
das comissões de 
trabalhadores que vão 
participar na mesa de 
negociações.

O Sindicato acredita que, 
com a participação dos 
metalúrgicos e metalúrgicas, 
será possível conquistar uma 
PLR justa, uma vez que, em 

várias empresas tem 
trabalhador fazendo o serviço 
de dois ou mais profissionais, 
depois da grande redução no 
quadro de funcionários.

Diante dessa realidade, 
vamos juntos lutar pela 
valorização de cada 
trabalhador e trabalhadora, 
que dá o sangue e o suor no 
chão de fábrica.

PLR 2019
SINDICATO INICIA CAMPANHA PELA 
VALORIZAÇÃO DOS METALÚRGICOS (AS)
Pontapé inicial será com assembleia dia 07. As pautas com reivindicações serão enviadas para as empresas da base 

O Sindicato dos Metalúrgicos de 
BH/Contagem e região manifesta 
seu profundo pesar pelos 
trabalhadores e trabalhadoras 
vitimados na tragédia de 
Brumadinho (MG), onde uma 
barragem da mineradora Vale 
rompeu-se na tarde dessa sexta-
feira (25) de janeiro.
Esperamos que o poder público 
apure com rigor o ocorrido e 
puna de forma exemplar os 
envolvidos.

NÃO FOI ACIDENTE, 

FOI CRIME

No dia 7 de fevereiro começa a 
campanha salarial dos 
trabalhadores (as) dos setores 
de serralheria e reparação de 
veículos. O pontapé inicial será 
com a assembleia no sindicato. 
No dia 8, vamos entregar da 
pauta de reivindicações na 
Federação das Indústrias do 
Estado de Minas Gerais 
(FIEMG).
Os trabalhadores (as) devem 
ficar atentos às informações de 
todo o processo nos boletins do 
sindicato e participar 
efetivamente da campanha, para 
que, juntos, a gente conquiste a 
valorização de todos.

CAMPANHA SALARIAL
SERRALHERIA E REPARAÇÃO DE VEÍCULOS

Empresas que não pagam PLR 
(Participação nos Lucros e 
Resultados) devem depositar o 
abono salarial junto com o 
pagamento do mês de janeiro. O 
valor conquistado pelo Sindicato, 
através da CCT, é de R$ 480,00. 
Os metalúrgicos (as) devem ficar 
atentos. No caso de 
descumprimento, o Sindicato 
deve ser informado.

Divulgação

Mobilização, organização e luta serão ingredientes para conquistar bons acordos de PLR

LANÇAMENTO DA CAMPANHA DE PLR 2019
LANÇAMENTO DA CAMPANHA SALARIAL DOS SETORES DE SERRALHERIA E REPARAÇÃO DE VEÍCULOS

ASSEMBLEIA GERAL -  DIA 07 DE FEVEREIRO - 18h00

LANÇAMENTO DOS LIVROS ‘COR DA VIDA’ E ‘REDES SINDICAIS INTERNACIONAIS’

ABONO SALARIAL 
DOS METALÚRGICOS
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iferentemente do boato Dcompartilhado em redes sociais, a 
Secretaria Especial de Previdência e 
Trabalho e o Instituto Nacional do 
Seguro Social (INSS) informam que 
não houve alteração nas regras da 
chamada prova de vida.

A prova de vida é obrigatória para 
todos os beneficiários do INSS que 
recebem por conta corrente, conta 
poupança ou cartão magnético.

Para fazer a prova de vida, isto é, para 
comprovar que estão vivos, os 
segurados do INSS devem 
comparecer anualmente a uma 
agência do banco pagador do 
benefício.

As datas de comparecimento variam 
de banco para banco: existem bancos 
que utilizam a data do aniversário do 
beneficiário, outros que utilizam a data 
de aniversário do benefício e há 
também os bancos que convocam o 
beneficiário um mês antes de vencer o 
prazo da última prova de vida 
realizada.

O que fazer?

A Secretaria Especial de Previdência e 
Trabalho e o INSS alertam os 
segurados para que desconsiderem a 
data de 28 de fevereiro citada no 
referido boato, uma vez que esse 
prazo se refere a uma prorrogação 
ocorrida excepcionalmente no ano 
passado.

O objetivo desse prazo adicional foi 
atender aos segurados que não tinham 
feito a comprovação de vida no prazo 
original dado pelos bancos em 2017.

Como saber o prazo certo?

Os beneficiários do INSS devem 
consultar diretamente seu banco 
pagador para saber quando devem 
fazer a prova de vida. Vale destacar 
que esse procedimento tem que ser 
feito todo ano, junto ao banco, para 
não correr o risco de ter o pagamento 
suspenso por não ter feito a 
comprovação de vida.

ESCLARECIMENTO DE BOATO 
SOBRE PRAZO DE PROVA DE VIDA

BENEFÍCIO DO INSS

Beneficiários do INSS devem consultar diretamente seu banco pagador para saber quando devem fazer a prova de vida

 Brasil vive uma epidemia de sífilis. A Oinfecção é transmitida sexualmente e 
pode pôr em risco não apenas sua saúde, 
como ser transmitida para o bebê durante a 
gestação. O acompanhamento das gestantes 
e parceiros sexuais durante o pré-natal 
previne a sífilis congênita. Por isso, é 

FAÇA O TESTE DE SÍFILIS E PROTEJA SEU FUTURO
SAÚDE

importante que você e seu parceiro 
façam o primeiro teste o quanto antes, 
preferencialmente nos primeiros 3 
meses de gestação. Caso o resultado 
dê positivo, o tratamento é oferecido 
gratuitamente pelo SUS.

O QUE É SÍFILIS

É uma infecção sexualmente 
transmissível (IST) causada pela 
bactéria Treponema pallidum.

É transmitida por meio de relação 
sexual (vaginal, anal e oral) 
desprotegida com uma pessoa 
infectada, ou ainda pode ser 
transmitida para a criança durante a 
gestação ou no parto.

Ela pode se apresentar das mais 
variadas formas clínicas e é 
classificada em diferentes estágios 
(sífilis primária, secundária, latente e 
terciária).

Internet

Ferida, geralmente 
única, no local de 
entrada da bactéria 
(pênis, vulva, vagina, 
colo do uterino, 
ânus, boca ou 
outros locais da
pele), que 
aparece entre 10 
a 90 dias após o contágio.

Não aparecem sinais ou 
sintomas. É dividida em 

sífilis latente 
recente (menos 
de um ano de 
infecção) e 

sífilis latende tardia 
(mais de um ano de 
infecção).

Os sinais e sintomas 
aparecem entre seis 
semanas e seis 
meses do 
aparecimento de 
ferida inicial e após 
cicatrização 
espontânea. 
Manchas no corpo, 
nas mãos e pés.

Pode surgir de dois a 40 
anos depois do início da 
infecção. Costuma 
apresentar sinais e 
sintomas, principalmente 
lesões cutâneas, ósseas, 
cardiovasculares e 
neurológicas, podendo 
levar à morte

 atual modelo de Oprevidência brasileiro 
é o de “repartição 
simples”, composto por 
contribuições dos 
trabalhadores da ativa, 
mais as contribuições dos 
empregadores, mais um 
grupo de tributos (Estado) 
que juntos, financiam o 
pagamento dos atuais 
aposentados e 
pensionistas. É um pacto 
entre gerações baseado 
na solidariedade e 
universalidade que 
protege o trabalhador que 
ficar desempregado ou 
não tiver mais condições 
de trabalhar por um tempo 
ou para sempre.

As propostas de reforma 
da Previdência do governo 
Bolsonaro que ainda não 
foram anunciadas, mas 
vêm sendo vazadas na 
mídia, podem destruir dois 
pilares fundamentais da 
seguridade social 
brasileira: a previdência e 
a assistência social. A 
proposta da reforma da 
previdência vai 
estabelecer idade mínima 
para concessão de todos 
os benefícios, iguala a 
idade de mulheres e 
homens para ter direito à 
aposentadoria, que amplia 
o tempo de contribuição 
para 40 anos e propõe 
revisar a fórmula de 
cálculo do benefício para 

reduzir o valor a ser 
recebido.

Essas medidas vão 
dificultar o acesso, 
retardar a concessão da 
aposentadoria  e reduzir o 
valor do benefício.

Outra proposta que vem 
sendo debatida pela 
equipe econômica do 
governo é o sistema de 
capitalização da 
previdência, modelo 
implementado no Chile 
durante a ditadura militar 
que levou a miséria 
milhões de trabalhadores, 
fora os que se suicidaram. 
É o fim da aposentadoria 
pública.

SE APROVADA, REFORMA DESTRUIRÁ PREVIDÊNCIA
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DAS DUAS, UMA: 
Ou você está com o sindicato ou está 
com quem quer acabar com seus direitos.Federação Estadual dos

Metalúrgicos de MG

®

® 3369-0519

 Sindicato dos OMetalúrgicos de 
BH/Contagem e região 
assinou acordo com a 
GE Transportation que 
garante o pagamento de 
um salário nominal aos 
estagiários e aprendizes. 
Os valores serão pagos 
até o final deste mês.

O acordo foi firmado 
durante reunião entre o 
presidente do Sindicato 
dos Metalúrgicos, 
Geraldo Valgas, e as 
responsáveis pelo 
Recursos Humanos (RH) 
da GE Marcela Castro e 

Mariana Mazzaroro, 
realizada na manhã 
dessa quinta-feira, 24 de 
janeiro.

PLR

Durante o encontro, a GE 
informou que os 
metalúrgicos (as) 
atingiram 85% das metas 
estipuladas no acordo de 
Participação nos Lucros 
e Resultados (PLR 
2018), em função da 
queda na fabricação de 
locomotivas, e o valor da 
segunda parcela da PLR, 
de R$ 2.150,00 será 

pago até o dia 30 de 
janeiro.

A partir da segunda 
quinzena de fevereiro 
terá início o processo de 
negociação da PLR 
2019. 

Será eleita uma 
comissão de sete 
trabalhadores, entre chão 
de fábrica e escritório. É 
importante que haja um 
diálogo entre os 
companheiros para se 
chegar num consenso 
sobre os nomes que 
farão parte da comissão. 

SINDICATO FAZ ACORDO QUE GARANTE BENEFÍCIOS PARA ESTAGIÁRIOS E APRENDIZES
GE TRANSPORTATION

TRABALHADORES VÃO RECEBER UM SALÁRIO NOMINAL ALÉM DOS VENCIMENTOS NORMAIS

SINDICATO CONQUISTA REINTEGRAÇÃO DE 
FUNCIONÁRIA E CONTRATAÇÃO DE GRÁVIDAS 
PELA ABB

 empenho e luta do Sindicato dos Metalúrgicos de OBH/Contagem e região mais uma vez alcançou 
seu objetivo nas negociações de vários pontos da 
pauta dos trabalhadores da ABB Industrial Connections 
And Solutions.

A principal conquista foi a reintegração da funcionária 
Natacha Caroline. Seu retorno à empresa foi no dia 28 
de janeiro. Durante mediação no Ministério do 
Trabalho e Emprego, realizada nessa sexta-feira, 25 
de janeiro, a ABB assumiu que errou ao demitir a 
funcionária, que se encontrava em período de 
estabilidade após afastamento por acidente de 
trabalho.

O Sindicato também conseguiu que as cinco 
funcionárias grávidas, que prestam serviço através de 
empresa terceirizada, fossem contratadas pela ABB. A 
empresa informou que duas já fazem parte do quadro 
da ABB e as outras três serão contratadas no dia 11 de 
fevereiro. 

 Sindicato dos Metalúrgicos Ode BH/Contagem e região 
esclarece aos trabalhadores da 
Vallourec, sócios do sindicato, 
que a mensalidade sindical 
referente ao mês de dezembro foi 
descontada dos trabalhadores de 
forma indevida pela empresa.

Depois de tomar conhecimento do 
ocorrido, o Sindicato entrou em 

contato com a Vallourec, que 
assumiu o erro, e informou que irá 
reembolsar os trabalhadores na 
folha de janeiro.

Os trabalhadores, sócios do 
sindicato, ficaram isentos de duas 
mensalidades em função do 
desconto da taxa negocial, 
garantida na CCT e aprovada 
pelos metalúrgicos.

MENSALIDADE DOS SÓCIOS DO SINDICATO 
FOI DESCONTADA DE FORMA INDEVIDA PELA EMPRESA

VALLOUREC

 diretoria do Sindicato dos AMetalúrgicos parabeniza 
todos os trabalhadores e 
trabalhadoras da Vallourec pela 
consciência de classe 
demonstrada durante todo o 
processo de negociação que 
resultou na aprovação do acordo 
de redução do intervalo de 
almoço.

Conscientes do esforço e do 
empenho do sindicato em 
construir um acordo que 
contemplasse os anseios dos 
trabalhadores, nenhum 

funcionário se opôs em contribuir 
para o fortalecimento da 
instituição sindical.

Em dezembro de 2018 a 
assembleia com os trabalhadores 
(as) do setor administrativo da 
Vallourec aprovou, por 
unanimidade, o acordo de 
redução do intervalo para o 
almoço, de uma hora para 30 
minutos. Não houve nenhuma 
alteração nos horários de entrada 
e saída para o pessoal que 
trabalha em turno.

VALLOUREC

TRABALHADORES (AS) RECONHECEM TRABALHO DO
SINDICATO

Leandro Gomes

Leandro Gomes

Reunião de mediação no Ministério do Trabalho e Emprego (MTE)

A partir da segunda quinzena de 
fevereiro terá início o processo de 
negociação da PLR 2019 NA GE

Leandro Gomes

Mudança foi aprovada durante assembleia com os trabalhadores da empresa
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eeleito presidente da RVenezuela com 67% dos 
votos válidos, Nicolás Maduro 
enfrenta sérias ameaças a seu 
segundo mandato. Ele tomou 
posse no dia 11 de janeiro. No dia 
12, seu principal opositor no 
Legislativo, o deputado Juan 
Guadió, atribuiu a si mesmo o 
status de presidente da República. 
No dia 13, a esposa do deputado 
disse pelo Twitter que ele foi preso 
e liberado horas depois.

Crise econômica: as 
sabotagens e o petróleo

Desde 2017, os EUA lançam uma 
série de sanções contra empresas 
que atuam na Venezuela, 
proibidas de fazer transações em 
dólar. Contas nos setores 
industrial e farmacêutico foram 
fechadas e recursos públicos 
bloqueados no exterior. A 
economia do país, que depende 
da importação de alimentos, 
remédios, peças para carros e 
máquinas, afundou ainda mais em 
uma crise que já dura cinco anos.

“Há um sistema de saúde pública 
excelente, com postos nas 
comunidades pobres, um 
programa equivalente ao Mais 
Médicos, hospitais públicos de 
qualidade. Porém, faltam remédios 
porque o governo não consegue 
comprar. Importar remédios se dá 
por contratos que passam por 
bancos e esses bancos sofrem 

pressão para não fazerem 
negócios com a Venezuela”, 
exemplifica Igor Fuser, professor 
de Relações Internacionais da 
Universidade Federal do ABC.

O centro da crise é o petróleo, que 
responde por mais de 90% das 
exportações venezuelanas. O país 
caribenho é um dos 15 principais 
produtores da matéria-prima no 
mundo. Enquanto o preço do barril 
crescia ou rondava os US$ 100, o 
PIB venezuelano também cresceu 
acima da média da América 
Latina. A partir de meados de 
2014, antes mesmo das sanções 
econômicas, a Venezuela se viu 
às voltas com a queda da cotação 
do petróleo no mercado 
internacional. Uma profunda 
recessão atingiu em cheio a 
economia do país. A inflação e o 
desemprego dispararam. Com 
uma economia pouco diversificada 
e sem uma indústria pujante, a 
Venezuela se viu vulnerável diante 
da crise.

Ofensiva oposicionista e 
reviravolta

A crise econômica desgasta o 
governo, dando sinal verde para 
grupos oposicionistas. Em 2015, 
nas eleições para a Assembleia 
Nacional Legislativa (o Congresso 
venezuelano), a oposição ganhou 
112 das 167 cadeiras 
parlamentares. Maduro 
reconheceu o resultado. 

ENTENDA A CRISE NA VENEZUELA
INTERNACIONAL

Simultaneamente, 
adversários realizaram 
protestos e sabotagens no 
comércio, escondendo 
produtos básicos, como 
alimentos.

No dia 1º de maio de 
2017, Maduro convocou 
uma Assembleia Nacional 
Constituinte para enfrentar 
a crise. Prevendo que, 
com a Constituinte, o 
chavismo reconquistaria o 
apoio popular, a oposição 
conclamou o país ao 
boicote e, no dia 18 de 
julho, anunciou um poder 
paralelo. Grupos armados 
atacaram edifícios 
públicos. Opositores se 
recusaram a disputar as 
eleições para deputados 
constituintes. Embora o 
voto seja facultativo, cerca 
de 8 milhões de pessoas 
(41% dos eleitores) 

compareceram 
voluntariamente às urnas.

O chavismo virou o jogo. 
Os protestos da oposição 
refluíram nas ruas e, nas 
urnas, o PSUV, partido de 
Maduro, venceu as 
eleições estaduais, 
ficando com 17 dos 23 
governadores. Em 
dezembro, conquistou 300 
das 335 prefeituras. Em 
maio de 2018, Maduro 
reelegeu-se presidente 
com 5,8 milhões de votos, 
4 milhões a mais que o 
militar Henri Falcón, 
segundo colocado. O 
militar não aceitou o 
resultado e pediu novas 
eleições. Em dezembro, o 
PSUV elegeu cerca de 
90% dos vereadores.

As informações são do 
Brasil de Fato

o dia 07 de fevereiro o NSindicato dos Metalúrgicos 
abre suas portas para o 
lançamento dos Livros “Cor da 
Vida”, de Efigênia Oliveira, e 
“Redes Sindicais Internacionais”, 
de Adriana Saraiva. A solenidade 
será na sede da entidade, a partir 
das 18h00.

O livro “Cor da Vida” conta a 
história de luta e conquista de 
Efigênia Oliveira. Nos vários locais 
em que militou, em defesa das 
trabalhadores e dos trabalhadores, 
Efigênia deixou sua marcar e fez 
diversas amizades. 

Grande parte de sua história é 
contada através de depoimentos 
de pessoas que conviveram e 
aprenderam com ela que a 
conquista se dá através da união, 
luta e organização.

O livro “Redes Sindicais 
Internacionais” propõe 
compreender a relação dos 
fenômenos sociológicos e o 
fenômeno jurídico, buscando-se a 
construção de melhores condições 
de trabalho por meio das 
negociações coletivas 
transnacionais.

LIVROS SOBRE MOVIMENTO SINDICAL E ORGANIZAÇÃO DOS
TRABALHADORES SERÃO LANÇADOS NO SINDICATO DIA 07

Internet

Nicolás Maduro enfrenta sérias ameaças a seu segundo mandato

VEM AÍ!!! CAMPEONATO DE FUTSAL DOS

METALÚRGICOSMETALÚRGICOS

Sindicato dos Metalúrgicos

de BH/Contagem e Região
Sede: R. Camilo Flamarion, 55 - J. Industrial - Contagem - MG - 

CEP 32215.310 - TEL.: (31) 3369-0510

www.sindimetal.org.br

INSCRIÇÕES

De 08/01/2019
até 17/02/2019

Realização

INÍCIO DOS 

JOGOS
13/03/2019

(31) 3369-0510

(31) 8681-0729
Josiane


