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Companheiros, uma das prioridades da nossa entidade é a criação dos 
Comitês Sindicais por Empresas (CSEs) nas principais fábricas da nossa 
categoria, a partir deste ano. Já foram dados todos os passos necessários 
para que possamos tornar possível esse objetivo.

Realizamos intercâmbios de experiências com companheiros do ABC e 
de Sorocaba, no estado de São Paulo, onde os CSEs já funcionam a todo 
vapor. Ministramos palestras para capacitar a direção do nosso Sindicato 
e dialogamos com o empresariado do setor aqui da nossa região. Também 
organizamos uma grande Conferência com a participação de lideranças 
sindicais de São Paulo, trabalhadores, ativistas e intelectuais para discutir 
o assunto.

Agora decidimos elaborar esta Cartilha para facilitar a compreensão 
e tirar todas as dúvidas da companheirada. O objetivo é contar a história 
dos Comitês Sindicais e explicar aos trabalhadores da nossa categoria as 
vantagens e os avanços que poderão conseguir com a criação do Comitê 

Sindical.
Por isso, leia atentamente este material e una-se ao Sindicato para tornar esse projeto uma realidade. 

A Organização por Local de Trabalho, através da criação do Comitê Sindical por Empresas, representa 
a democracia na relação capital-trabalho e é o caminho que nos levará a conquistar outras importantes 
reivindicações.

Portanto, as condições para a implementação do Comitê Sindical nas fábricas de BH/Contagem e 
Região já foram criadas. O último passo desse processo é esta cartilha. Ela foi elaborada com a intenção 
de facilitar o entendimento sobre esse tema, que é novo e, por esse mesmo motivo, ainda complexo para 
a maioria dos trabalhadores.

Já não é possível mais realizar o trabalho sindical somente nas portarias das empresas. Precisamos 
estar presente no interior da fábrica, acompanhando o dia a dia do trabalhador, colocando a nossa opinião 
sobre o processo de produção na empresa e ajudando-o a resolver os problemas onde eles ocorrem, ou 
seja, no próprio local de trabalho.

Só vamos poder levar adiante este projeto se contarmos com a participação dos trabalhadores. Sem 
o envolvimento da companheirada não poderemos avançar. Participe você também e ajude-nos a vencer 
mais este desafio.

        Presidente do Sindicato dos 
        Metalúrgicos de BH/Contagem e região.

Apresentação
Chegou a hora de organizar os 

trabalhadores no local de trabalho
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Os trabalhadores da Acument já são referência de luta na categoria, 
pois possuem conquistas como:

- 40 horas semanais praticadas há mais de 10 anos.
- Uniformes higienizados por conta da Empresa.
- Baixa rotatividade, devido a funções especializadas.
- Reintegração de companheiro por demissão imotivada.
- Grandes mobilizações, etc..
Em 2008, foi eleita uma Comissão em assembleia para representar os 

trabalhadores não apenas na PLR, mas em todas as questões relativas 
ao ambiente de trabalho. Outra função foi a de encurtar as demandas 
que poderiam ser resolvidas na fábrica sem precisar acionar nossa 
ferramenta de luta, deixando os assuntos mais complexos para serem 
negociados pelo Sindicato.

Essa Comissão também melhorou o relacionamento entre os 
trabalhadores e a Empresa, proporcionando uma boa qualidade de 
negociação para resolver conflitos e demandas. Apesar de não ter 
estatuto que garanta estabilidade, ela é reconhecida pela Empresa para 
representar os trabalhadores.

O mais interessante é que uma assembleia é realizada todo ano 
para eleger os membros, dentro do mesmo formato feito em 2008. A 
estabilidade é garantida desde então pelos trabalhadores e, atualmente 
ela é composta pelos companheiros Paulinho, Max e Ramissés.

O Sindicato está dialogando com os trabalhadores da empresa 
para, em breve, instalar o Comitê Sindical na Acument. Nesse sentido, 
contamos com o apoio de todos os companheiros da fábrica.

Companheiras, não é segredo para ninguém que as mulheres 
trabalhadoras são as principais vítimas da opressão, desigualdade e do 
preconceito no ambiente de trabalho.

A Secretaria de Mulheres do Sindicato, através da diretora Margareth 
da Silva e do seu coletivo composto por Maria Ferreira, Antônia, Diná, 
Tânia e Ana, vem lutando permanentemente para, não só reverter 
essa situação, mas também conseguir a ampliação dos direitos das 
trabalhadoras metalúrgicas. Essa é uma luta que não tem sido fácil, mas 
graças ao nosso empenho e o apoio das trabalhadoras temos conquistado 
avanços importantes.

O Comitê Sindical por Empresa (CSE) é um aliado importante, senão 
o maior de todos, que vem para fortalecer a luta das trabalhadoras 
metalúrgicas de BH/Contagem e região no ambiente de trabalho, que é 
onde os problemas acontecem.

Nas fábricas de São Paulo, onde os CSEs foram instalados, as 
companheiras metalúrgicas conquistaram avanços. Essas conquistas 
são reflexos diretos do trabalho realizado pelos CSEs nessas empresas.

Aqui na região de Belo Horizonte e Contagem não será diferente. A 
direção do nosso Sindicato considera que o CSE é uma ferramenta que 
levará as trabalhadoras metalúrgicas a avançarem bastante nos seus 
direitos e conquistas.

Juntas e organizadas somos muito mais fortes!

Coletivo de Mulheres do Sindicato

Os CSEs vão fortalecer a luta 
das trabalhadoras metalúrgicas

Margareth da Silva Gonçalves, 
Secretária das Mulheres do 
Sindicato 

Comissão de Fábrica da Acument

Paulo Roberto, diretor do Sindicato 
e trabalhador da Acument



Em 1964, o alto comando do exército deu um golpe militar que derrubou o 
então presidente João Goulart. Naquele ano, Jango, como era conhecido, junto 
com os trabalhadores e o Congresso preparavam uma série de medidas de 
reformas institucionalistas e de caráter nacionalista para colocar o Brasil 
no caminho do desenvolvimento e combater as desigualdades.

Como NOSSA CATEGORIA 
COMEÇOU A SE ORGANIZAR 

A partir de então, a ditadura impôs a lei do silêncio e os Sindicatos combativos 
sofreram intervenção do governo militar. Os trabalhadores e intelectuais 
foram perseguidos e torturados. Toda a diretoria do nosso Sindicato foi 
cassada e no lugar de Ênio Seabra, presidente legalmente eleito pelos 
metalúrgicos, foi nomeado um pelego como interventor.
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Com a intervenção, o Sindicato deixou de atuar, mas os trabalhadores 
continuaram organizados nas fábricas e nos bairros. Mesmo diante do “terror” 
imposto pela ditadura, entre os anos de 1965 a 1967, Ênio Seabra, Antônio Santana, 
Imaculada Conceição e Joaquim de Oliveira, que na época tinham pouco mais de 
20 anos, juntamente com alguns ex-diretores e lideranças que surgiram nas 
fábricas, continuaram dialogando com os trabalhadores fazendo o trabalho 
de conscientização com distribuição de panfletos e boletins nas empresas da 
categoria.

Em 1968, os sindicatos voltaram a realizar eleições. Aqui em BH/Contagem, a 
chapa formada por Ênio Seabra, que era o presidente do Sindicato quando este 
sofreu a intervenção militar em 1964, venceu a eleição, mas a ditadura militar, 
através da delegacia regional do Trabalho, não permitiu que eles assumissem.

No dia 16 de abril de 1968, os metalúrgicos da nossa região, mesmo diante 
de toda a repressão e ameaças impostas pela ditadura, foram os primeiros 
a romper o silêncio. Pela primeira vez, ousaram desafiar o regime militar. E 
esses corajosos  foram os metalúrgicos de BH/Contagem.
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Os trabalhadores da Belgo, Mannesmann e várias outras fábricas da 
categoria pararam a produção e entraram em greve por tempo indeterminado 
reivindicando o fim do arrocho salarial e a volta da estabilidade do emprego. 
Muita gente não sabe, mas até o ano de 1966 as empresas com mais de cem 
empregados não podiam demitir. esse direito acabou quando o regime militar 
criou o "FGTS" para permitir maior rotatividade de mão de obra com baixo 
custo para os empresários. Segundo a nova lei, a estabilidade no emprego 
terminava após 10 anos de serviço.
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Essas condições impostas pela ditadura militar provocaram revolta na 
população, principalmente na classe trabalhadora. O Brasil era um caldeirão 
prestes a explodir. Os militares, para conter a revolta do povo e querendo 
se manter no poder, deram um novo “golpe dentro do golpe" : baixaram o Ato 
Institucional Nº 5, o vergonhoso AI-5, que amordaçou ainda mais o país, calando 
novamente os sindicatos e perseguindo com mais violência os intelectuais, 
lideranças da oposição e trabalhadores que se opunham ao regime.

Muitos tiveram que pedir asilo em outros países, para fugir da perseguição.
Inclusive nossa companheira Imaculada Conceição, uma metalúrgica guerreira 
aqui de Contagem que sempre contestou o regime, teve que se exilaR no Chile 
para não ser morta. Usando a repressão, a violência, o cárcere e A TORTURA, 
a ditadura impôs o medo e a lei do silêncio novamente no Brasil.
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Puxa 
COMPANHEIRO

JOAQUIM, era uma 
época muito 
dura, né?

Sim, foram 
tempos muito difíceis 
para o movimento

sindical.

É, COMPANHEIRO êNIO, mas 
foi graças à luta e a posição

 firme do sindicalismo dessa época
 que o movimento sindical conseguiu 

avançar e chegar a conquistar 
a força que tem hoje.

esses embates 
serviram para mostrar 

para todo o Brasil, a força 
dos metalúrgicos de

BH/Contagem!

Sim, COMPANHEIRA 
IMACULADA, inclusive o modelo 

atual de organização que existe 
hoje no ABC paulista E QUE é 
exemplo de modernização nas 

relações de trabalho...

COMO SURGIRAM OS 
COMITÊS SINDICAIS 
POR EMPRESAS
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...Nasceu nas empresas 
de Contagem com os grupos 
de fábricas formados antes, 

durante e depois da
greve de 1968.

Sem poder 
contar com o Sindicato, 
os trabalhadores, por 

iniciativa de suas lideranças, 
passaram a se organizar

Dentro do local 
de trabalho.

Só que com o tempo, 
muitas empresas passaram 
a intervir na formação das 

comissões. Era preciso então 
corrigir essa situação...
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...foi aí que os dirigentes
sindicais perceberam que o

trabalho sindical não
podia ser realizado Só nos

Portões das fábricas.

Era preciso se 
organizar dentro daS 

empresaS com Representantes 
vinculados ao sindicato. Se 

os patrões podiam se organizar, 
então, por que nós trabalhadores,

que produzimos a riqueza 
deles, também não podíamos 

nos organizar no 
chão da fábrica?

Sim, 
COMPANHEIRA! 

hoje OS CSES já 
são realidade 

No ABC E OUTRAS 
REGIÕES DE 
São Paulo.

Foi por 
isso que
surgiram 
Os CSEs?

E em 
BH/Contagem,

quando foi Que nasceu 
a ideia de criar os 

Comitês Sindicais por 
empresas?
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Bem, com 
as experiências 

positivas de São Paulo, 
a Confederação Nacional 

dos Metalúrgicos (CNM/CUT) 
orientou os Sindicatos 
da categoria em todo o 
Brasil a levar Adiante 

o projeto.

Aqui, ESSE 
PROJETO só foi 

possível ser concretizado
 na eleição para a direção

 do Sindicato em 2011, quando 
a Chapa 1 da CUT, formada 

pela atual diretoria, 
colocou como proposta

principal a criação 
dos CSEs.

Em setembro 
de 2011, a categoria 

aprovou em assembleia 
a mudança do Estatuto 

e também a criação 
dos CSEs.
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Conversamos igualmente com Vários 
trabalhadores que estão dentro daS 

fábricaS para conhecer a disponibilidade 
deles em participar d0 projeto.

COMPANHEIRA
IMACULADA, Porque 

era preciso Tempo para 
criar as condições 

necessárias para colocar 
em prática um projeto 

tão importante 
como esse.

Mas COMPANHEIRO
JOAQUIM, se a criação 
dos CSEs foi aprovada 

em 2011, por que só agora 
serão implementadas 

nas empresas Da 
nossa região?

Também 
aprofundamos o 

debate sobre esse 
assunto com o setor

empresarial.

Em 2012, levamos 
adiante intercâmbios

com companheiros do ABC 
paulista  e realizamos a 
capacitação da direção do 

Sindicato.
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Depois disso 
elaboramos o plano
de ação que iremos 

adotar.

Mas para o 
trabalhador

entender, qual é o 
papel dos CSEs?



16

A atuação dos membros 
dOs CSEs Vai desde a 

resolução de questões
NO LOCAL DE TRABALHO, 

cumprimento de
acordos coletivos...

Os CSEs nada 
mais são do que 
a EXTENSÃO do 

Sindicato No chão 
de fábrica.
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Com representantes
dos trabalhadores no

Chão de fábrica é possível
ouvir todos e atender as
reivindicações de forma

mais DIRETA.

ATÉ Negociações 
de PLR, equiparação 
salarial, SAÚDE E 
SEGURANÇA, ETC.
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Sim COMPANHEIRO, ÊNIO! Na região do ABC 
paulista, Sorocaba, Salto, São Carlos 
e Taubaté, os Comitês Sindicais por 

Empresas existem há mais de 20 anos 
e estão dando certo.

Com certeza, os problemas serão 
resolvidos com mais rapidez e 
onde eles acontecem, ou seja, 

no próprio ambiente de trabalho.

Os CSEs deram
mesmo certo em

São Paulo?
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Hoje os
companheiros

metalúrgicos do ABC
possuem os melhores salários 

e condições de trabalho 
entre os metalúrgicos 

de todo o Brasil.

Isso 
acontece 

principalmente 
porque eles

têm organização 
NO local de 
trabalho na
maioria das 
fábricas.
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São várias! 
Com Os CSEs, as 
TRABALHADORAS 

metalúrgicas irão
ganhar força e, 

consequentemente, 
mais respeito.

Na empresa onde 
tiver CSE, a 
opressão,

discriminação 
ou Preconceito

SERÃO COMBATIDOS 
COM RIGOR.

E para as 
trabalhadoras
metalúrgicas, 

especificamente, 
quais são as 
vantagens?

Além disso, vai 
diminuir ou até

acabar a questão 
da diferenciação 
salarial com os
COMPANHEIROS.
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A luta por 
salário igual 

entre homeNS e 
mulherES será
intensificada.

Foi assim em
outras empresas 
e será assim aqui 
também. podem 
ter certeza!

Entendo,
Mas...

Com 
certeza!

E para os jovens,
vai ser bom?



22

Os CSEs 
trabalham, basicamente, 
entre outras coisas, em 

cima da questão de saúde e 
segurança dentro da fábrica, 

VALORIZAÇÃO DOS SALÁRIOS 
e no combate contra o 

desemprego, a desigualdade 
e o assédio moral.

Atualmente, os maiores 
problemas que enfrentam os 
trabalhadores novatos são 

a alta rotatividade, A falta de 
treinamento, o desrespeito E 

SALÁRIO DE INGRESSO 
REBAIXADO.
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Mas é preciso ter a 
consciência de que para esse 

projeto se tornar uma realidade 
aqui, depende muito da unidade entre 

trabalhadores e sindicato.

Minas é UM DOS 
primeiroS Estados 
fora de São Paulo 
que também terá 

CSEs?

Sim!
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O CSE é um direito 
do trabalhador!

Sim, claro! 
O trabalhador tem o direito 

de ser representado no 
interior da FÁBRICA.

Chega de 
Sindicato só na

portaria da 
fábrica!

ACHO QUE 
ELES ENTENDERAM 

REALMENTE O 
QUE É UM CSE.
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Então, vamos lá 
companheirada! Vamos

resgatar o passado de luta 
da nossa categoria e mostrar 
a força dos metalúrgicos de 

BH/Contagem E REGIÃO. 
O caminho é unir 

forçaS com o Sindicato e
exigir da sua empresa:

Comitê
Sindical,

já!



O que diz o Estatuto sobre os Comitês Sindicais?
Art.4º - A organização dos trabalhadores se dá a partir dos locais de trabalho nos Comitês 

Sindicais das Empresas e por intermédio das suas sedes territoriais do Sindicato, na forma 
estabelecida por este Estatuto.

Art.7º - São prerrogativas do Sindicato criar e instalar Comitês Sindicais de Empresas na forma 
prescrita neste Estatuto.

Art. 8º - São deveres do Sindicato defender o direito dos trabalhadores de construir organismos 
de representação nos locais de trabalho.

Como serão formados os Comitês?

Art. 43º - Os Comitês Sindicais de Empresas são instâncias que se constituem na unidade de 
representação do Sindicato, nos locais de trabalho, formados por trabalhadores eleitos diretamente 
entre os associados, na forma do capitulo IV do presente Estatuto e Regimento Eleitoral aprovado 
em assembleia.

Art. 44º - Os Comitês Sindicais de Empresas poderão ser constituídos em toda base territorial 
do Sindicato, por iniciativa da direção plena  do Sindicato.

Art. 45º - O número de membros dos Comitês corresponderá, proporcionalmente, ao número 
de trabalhadores que exercem suas atividades profissionais na empresa.

- Até 50 trabalhadores sindicalizados na empresa - 1 membro 
- De 51 a 100 trabalhadores sindicalizados - Até 2 membros
- De 101 a 200 trabalhadores sindicalizados - Até 3 membros
- De 201 a 400 trabalhadores sindicalizados - Até 4 membros
- De 401 a 600 trabalhadores sindicalizados - Até 5 membros
- Empresas de 601 a 1000 trabalhadores sindicalizados - Até 7 membros

Quais são as outras atribuições dos membros dos CSEs?

- Discutir com a Direção Executiva a forma de organização e funcionamento interno do Comitê 
Sindical de Empresa, bem como sua relação com os outros Comitês Sindicais de Empresas;

- Escolher, juntamente com Direção Executiva do Sindicato, dentre os membros do Comitê a 
que pertencem um (uma) coordenador (a);

- Elaborar e encaminhar propostas pertinentes à luta sindical para discussões nas instâncias 
deliberativas do Sindicato;

- Participar das reuniões, seminários, congressos e assembleias convocados pelo Sindicato, 
bem como as do seu Comitê;

- Desempenhar as funções que lhe forem atribuídas pelo Comitê Sindical de Empresa.

Tire suas dúvidas
Todos trabalhadores da empresa podem se candidatar como membro do CSE?

Sim, desde que sejam sindicalizados (conforme Estatuto da entidade).

O mandato do membro do CSE dura quanto tempo?

Tem a mesma duração do mandato de um diretor do Sindicato, ou seja, 4 (quatro) anos.

O membro do CSE fará parte da direção do Sindicato?

Sim. Fará parte da direção plena da nossa entidade. Inclusive, o membro do CSE deve participar 
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da reunião mensal que é realizada pela Diretoria Plena do Sindicato.

Mas, então ele tem garantia de emprego?

Em São Paulo, os membros da CSEs não tem estabilidade, mas ao longo dos últimos 20 anos, 
poucos foram demitidos, isto porque eles recebem o apoio total dos trabalhadores da fábrica, 
que confiam no seu trabalho e os patrões não querem se arriscar a arranjar problemas. Lá, já 
aconteceram greves históricas por causa das demissões de membros de CSEs. O que vai garantir 
a sua estabilidade é a organização interna no local de trabalho.

O membro do CSE tem que trabalhar como os demais companheiros da fábrica?

Sim.  Ao se eleger como membro do CSE, o trabalhador, além do seu trabalho de rotina, terá a 
função de resolver os problemas dos trabalhadores dentro da fábrica. A empresa o libera de suas 
funções 01 (uma) hora por semana, para que ele participe das reuniões do Comitê ou busque 
as reivindicações dos trabalhadores e, juntamente com os outros membros do Comitê, elabore a 
pauta que será discutida com a direção da empresa. Mas esta é uma situação que será negociada 
de forma diferente em cada empresa. 

Por exemplo, 01 (uma) vez por semana, um membro do Comitê passará por todos os setores 
da fábrica para fazer um levantamento dos problemas que existem. Ele deverá levar essas 
reivindicações para serem discutidas nas reuniões do Comitê, que devem acontecer 01 (uma) vez 
por semana. Depois disso, os membros do Comitê devem encaminhar um pedido de reunião com 
a empresa para tentar resolvê-los.

Qual é a função dos membros dos CSEs?

A função dos membros dos CSEs é discutir os problemas da fábrica, como por exemplo, 
cumprimento da Convenção Coletiva, Participação nos Lucros e Resultados, melhoria no 
local de trabalho, equiparação salarial e reivindicações específicas dos trabalhadores de cada 
empresa.

Os Comitês terão um local dentro da empresa para atender os trabalhadores?

Sim. Esse é o objetivo. Mas isso vai depender da negociação que teremos com os patrões de 
cada empresa. Em São Paulo, por exemplo, na maioria das empresas os CSEs contam com um 
local na fábrica para fazer reuniões e apresentar suas questões. Também no Sindicato haverá um 
local com espaço reservado, estrutura adequada e assessoria para que os membros dos CSEs 
de cada empresa façam reuniões a fim de discutir suas reivindicações.

O que pensam os patrões de 
São Paulo sobre os CSEs?

Durante a conferência sobre organização por local de trabalho realizado pelo nosso Sindicato, 
em junho de 2012, o gerente executivo de Relações Trabalhistas da Volkswagen do Brasil, Nilton 
Júnior falou sobre os CSEs e explicou um pouco sobre o funcionamento do CSE na Volkswagen 
do ABC paulista. 

Nossa relação trabalhista se desenvolve com o diálogo entre as partes. Mais do que o discurso, 
nós levamos isso para a prática. Nosso conceito de Relação Trabalhista – Modelo Participativo e 
Construtivo se baseia nos seguintes pontos:

- Confiança mútua;
- Solução conjunta de problemas;
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- Diálogo permanente;
- Acordos de médio e longo prazos;
- Garantir mecanismos de mobilização;
- Reconhecer as representações como entidades genuínas.

Temos sempre a lógica de que você deve debater, não só a demanda do trabalhador, mas 
também as necessidades do negócio. A relação trabalhista é naturalmente conflituosa e a melhor 
forma de resolvê-la é aproximar os dois lados através do diálogo, troca e discussão de ideias e 
soluções conjuntas das partes envolvidas.

Como é a organização?

Estamos organizados em quatro fábricas sendo três delas filiadas à CUT (ABC, Taubaté e São 
Carlos). Total de membros: 30 representantes de empregados, 57 diretores sindicais e 12 Comitês 
(CIPA). As pessoas estão organizadas nas áreas. São afastadas das atividades trabalhistas para 
discutir as necessidades.

O exemplo da Anchieta

Na unidade de Anchieta, as áreas de atuação funcionam da seguinte forma: têm representantes 
específicos eleitos e são organizadas em uma coordenação que trata das questões coletivas e 
interagem com a empresa para resolver as questões trabalhistas de toda ordem.

Os assuntos do dia a dia, como jornada ou hora extra, o próprio Comitê tem quase total autonomia 
para resolver. Já outras questões mais amplas e complexas que envolvem investimento ou uma 
negociação de salário, por exemplo, o sindicato negocia e é assistido pelos integrantes da fábrica 
e também dirigentes sindicais. As pessoas responsáveis pelo local de trabalho vão ganhando 
mais experiência para saber lidar com assuntos mais complexos.

(Discussão na íntegra da Conferência disponível no nosso site: http://www.sindimetal.org.br)
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O que melhora para os trabalhadores?

- Fortalece a luta e, como consequência, os trabalhadores conseguem avançar nas suas 
conquistas. 

- Os problemas são resolvidos com mais rapidez e no local onde eles acontecem, ou seja, 
no chão de fábrica.

- Os trabalhadores se sentem mais protegidos e motivados.
- Inibe a prepotência e os abusos cometidos pela chefia.
- A empresa passa a respeitar mais os trabalhadores e a entidade sindical que os 

representa.

O que melhora para as empresas?

- Cresce a satisfação dos trabalhadores e isso reflete no aumento da produtividade e na 
qualidade dos produtos fabricados pela empresa.

- Diminuem bastante as ações na Justiça.
- Melhora o clima dentro da fábrica.
- Melhora a negociação com o Sindicato.
- Ajuda na implementação de projetos ou mudanças dentro da fábrica, pois o diálogo 

permanente, além de gerar mais transparência, facilita o entendimento do trabalhador sobre 
os objetivos e metas da empresa.
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Homenagem a grandes companheiros
Essa cartilha é uma homenagem aos companheiros Ênio Seabra, Imaculada Conceição e Joaquim de 

Oliveira, ex-diretores da nossa entidade e grandes lutadores da nossa categoria. 
Estes companheiros nos anos de 1964 a 1968, enfrentaram com bravura a repressão do regime militar 

para defender os direitos dos trabalhadores metalúrgicos de BH/Contagem e Região. Com o trabalho 
sindical exemplar realizado junto à categoria durante o período em que foram ativistas e dirigentes,  eles 
muito contribuíram para o crescimento do nosso Sindicato.
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