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Vallourec (BH) - Paralisação de três horas

Greve e acordo com 
aumento real sem 

banco de horas

Greve e acordo com 
aumento real e sem 

banco de horas

Greve por tempo 
indeterminado

A paciência chegou 
ao limite!
A paciência chegou 
ao limite!

Maxion 
(Contagem)

Denso Térmicos 
(Betim)

Denso Rotantes 
(Betim)

A diretoria do Sindicato decidiu que 09 de dezembro, data em que acontece a próxima negociação da campanha 
salarial com a Fiemg, é o prazo limite para se chegar a um acordo. depois disso, caso não haja nenhum avanço, 
iremos encaminhar uma pauta de negociação a trinta empresas da nossa categoria para propor uma negociação 
direta. Nas empresas que se recusarem a negociar, será votado em assembleia pelos trabalhadores o Estado de 

Greve. Se aprovado, a fábrica poderá parar por tempo indeterminado.
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Companheiros, estamos há mais de 
quatro meses do início da nossa 

campanha salarial e durante todo esse 
período a negociação praticamente não 
avançou nada. A possibilidade de acor-
do está cada vez mais distante. 

Se não houver acordo a culpa é única 
e exclusivamente dos patrões. Este ano 
eles não vieram com a intenção de ne-
gociar. Na verdade vieram com o obje-
tivo claro de impor o banco de horas na 
categoria. Prova disso é que em mais 
de 4 meses de negociação e após 12 
reuniões, eles só fizeram uma proposta. 
Vejam bem, SÓ UMA PROPOSTA! 

Enquanto isso, nossos representantes 
reformularam várias vezes nossa reivin-
dicação de reajuste salarial, na tentativa 
de chegar a um acordo. Nossa reivin-
dicação inicial era de 13%. Depois refi-
zemos para 12%, logo para 10%, mais 
adiante para 9,5% e por último, 9%. 

Os patrões, mesmo diante dessa 
disposição de negociar mostrada pe-
los representantes dos trabalhadores, 
continuaram com sua única proposta 
de reajuste de 5,9%. Disseram que só 
iam melhorar esse indice se a categoria 
aceitasse a implementação do banco de 
horas.

O banco de horas já foi rejeitado pela 
categoria em todo o Estado, pois o tra-
balhador não ganha nenhum centavo 
por isso e fica totalmente a disposição 
da empresa. Com o banco de horas, os 
patrões podem “massacrar” ainda mais 
seus trabalhadores.

O principal papel do Sindicato, mais 
do que ampliar, é o de defender os direi-
tos dos trabalhadores. Diante da chan-
tagem e intransigência da Fiemg só tí-
nhamos dois caminhos a seguir: Engolir 
o banco de horas para conquistar um 
reajuste salarial um pouco melhor ou 
rejeitar o banco de horas e intensificar 
a mobilização, correndo o risco de ficar 
sem acordo. 

Nós não podemos trocar a saúde e o 
lazer do trabalhador por um reajuste nos 
salários que eles fizeram por merecer. 

Metalúrgicos, a partir de agora é gre-
ve onde for possível. Ajude-nos a prepa-
rar a luta na sua fábrica, pois a qualquer 
momento o Sindicato vai chegar e  junto 
com vocês, vamos parar a produção.

Olha companheirada, embora ainda haja mais duas negociações agendadas, será muito difícil chegar a um acordo. Os patrões disseram que só vão melhorar a proposta se a categoria aceitar o 
banco de horas. Isso não é negociação, é chantagem! Essa possibilidade está totalmente fora de cogitação, pois a categoria em assembleias realizadas em todo o Estado já disseram BANCO DE 

HORAS, NÃO!  O caminho a seguir é fazer o que estão fazendo companheiros da Vallourec, Stola, Maxion, Orteng, Denso, entre outras que nas últimas semanas perderam a paciência e pararam a 
produção como demonstração da sua revolta e indignação. Chega de conversa fiada! A partir de agora vamos intensificar as paralisações e greves, principalmente naquelas empresas que o Sindi-

cato sabe, são as que estão barrando o aumento real da categoria na Fiemg. Enquanto não tiver acordo, essas empresas não terão sossego e a produção vai cair, podem ter certeza!

Em mais uma reunião realizada no 
dia 28 de novembro, a bancada pa-

tronal manteve inalterada a proposta de 
reajuste salarial e voltou a insistir na im-
plementação do banco de horas na ca-
tegoria como condição para melhorar a 
proposta. 

Nas últimas onze reuniões de nego-
ciações a patronal não mexeu “uma vír-
gula sequer” na 
única proposta 
a p r e s e n t a d a 
aos trabalhado-
res até agora, 
que é de rea-
juste de 5,9% 
nos salários + 
banco de ho-
ras. Por causa 
dessa postura 
in t rans igente 
dos patrões, 
a negociação 
continua em-
perrada.

Próximas reuniões
Foram agendadas para os dias 9 e 16 

de dezembro de 2013, na Superinten-
dência Regional do Trabalho as próximas 
reuniões de negociação. Esperamos que 
os patrões parem com essa chantagem e 
apresentem uma proposta com aumento 
real digno aos seus trabalhadores.

A greve na Maxion, que fez a em-
presa recuar na sua intransigência 

aceitando negociar um acordo vitorio-
so para os trabalhadores é mais uma 
prova que quando os trabalhadores 
se unem ao Sindicato e partem para 
cima na luta por seus direitos, a vitória 
sempre acontece.

Depois da paralisação histórica de 
mais de três horas, realizada na terça-
feira(19), a Maxion aceitou negociar 
com o Sindicato, assinando um acor-
do onde atende as principais reivindi-
cações dos trabalhadores, entre elas 
o reajuste de 8% nos salários.

O acordo só foi possível porque os 
trabalhadores da Maxion retomaram 
a confiança no Sindicato e lutaram ao 
lado de sua ferramenta de luta com 
determinação até a vitória. 

Outra vitória foi que a 2ª parcela de 
PLR aumentou, pois os trabalhadores 
receberão R$1.800, aproximadamen-
te R$1.500 a mais que os anos ante-
riores. Este ano, os funcionários iriam 
receber a mesma PLR, ou seja, de 
R$ 250,00 a R$ 300,00, mas a luta na 
fábrica fez mudar essa situação e os 
trabalhadores receberão a 2ª parcela 
sem descontos. 

Editorial

Patrões querem impor 
e não negociar

Geraldo Valgas, 
presidente do Sindicato

CAMPANHA SALARIAL UNIFICADA 2013

Enquanto não tiver acordo os patrões não terão sossego 

Onze reuniões e nenhuma proposta patronal Com greve, trabalhadores da 
Maxion conquistam 8% de reajuste

Principais conquistas
uReajuste de 8% SEM BANCO DE HORAS

uEstabilidade no emprego até 28 de fevereiro de 2014

uManutenção das demais cláusulas da CCT

u2ª parcela da PLR no valor de R$ 1.800,00 - Sem descontos

uAdvertências e suspensões não poderão mais ser aplicadas de 

forma arbitrária e devem seguir critérios estabelecidos pela CCT

A 2ª reunião de 
negoc iação 

sobre a pauta de 
reivindicações da 
campanha sala-
rial entre Sindica-
to e a direção da 
Stola, realizada 
na última terça-
feira (03), a em-
presa apresentou 
uma proposta que 
será levada em 
assembleia para 
avaliação dos tra-
balhadores.

A reivindicação 
dos trabalhado-
res da empresa 
é de um reajuste 
de 9% nos salá-
rios + um abono 
no valor de R$ 

1.500,00. A em-
presa oferece 
apenas uma an-
tecipação de 6% 
+ abono de R$ 
680,00.

O Sindicato 
levará essa pro-
posta para ava-
liação dos tra-
balhadores em 
assembleia a ser 
realizada na por-
taria da fábrica, 
mas entende que 
a empresa está 
em condições de 
apresentar uma 
proposta melhor 
que essa.

Sobre o proble-
ma dos atestados 
dos trabalhadores 

do turno da zero 
hora de domingo 
para segunda, 
que não estavam 
sendo aceitos 
pela empresa, foi 
resolvido na reu-
nião, e voltarão a 
ser aceitos.

Na reunião fi-
cou acertado tam-
bém que, quem 
foi demitido, mas 
ainda não rece-
beu a PLR de 
2013, deve entrar 
em contato com a 
Stola para agen-
dar uma data a 
fim de compare-
cer na empresa 
para receber o 
pagamento.

Sindicato e Stola se reuniram para 
negociar pauta da campanha salarial

Vallourec

Manifestação na BR 381 - FiatOrteng Stola

Maxion Denso
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Campeonato de futsal em 
comemoração aos 79 anos do SIndicato

Acument é o grande campeão dos metalúrgicos

Terminou no último fim de 
semana, o campeonato de 

futsal dos metalúrgicos em co-
memoração aos 79 anos de 
fundação do Sindicato. A gran-
de campeã foi a equipe da Acu-
ment, que derrotou na final a 
Ardasa pelo placar de 4 X1 em 
um jogo de muitas emoções. Na 
terceira colocação ficou o time 
do SPF Carros que derrotou o 
União Esparta por W X O na de-
cisão do 3º lugar. 

O goleiro menos vazado do 
campeonato foi Aguinaldo José 
da Acument com uma média de 
2,5 gols tomados por jogo. O ar-

tilheiro da competição 
foi Fernando Mendes 
da Conecta com um 
total de 33 gols marca-
dos. Um parabéns es-
pecial aos dois atletas 
pelo magnífico desem-
penho.

O campeonato deste 
ano se destacou pelo 
alto nível técnico das 
equipes. O time da 
Acument foi um mere-
cido campeão. O nos-
so “muito obrigado” sincero a to-
dos aqueles que compareceram 
ao sindicato para assistir aos jo-

gos. Na final, a arquibancada da 
nossa quadra estava lotada. A 
torcida foi um espetáculo à parte.

Na edição do ano que vem va-

mos preparar um mega campeo-
nato para comemorar os 80 anos 
de fundação do Sindicato. Até lá, 
valeu companheirada!

Grande oportunidade para o 
metalúrgico realizar o sonho da casa própria 
O Sindicato assinou con-

vênio com a Direcio-
nal Engenharia que permi-
tirá aos associados obter 
um desconto de 1% (hum 
por cento) na aquisição de 
apartamentos de 2 ou 3 
quartos no ORIGEM OASIS 
RESIDENCIAL. É a grande 
oportunidade que o traba-
lhador metalúrgico de BH/
Contagem tem para tornar 
realidade o sonho da casa 
própria.

A Direcional Engenharia, 
uma das maiores incorpo-
radoras e construtoras do 
país, acaba de lançar, em 
Contagem, a primeira fase 
do Projeto Oásis. Além de 
um parque e um centro de 
cultura, com acesso público 
e independente ao residen-
cial, o complexo terá cinco 
torres residenciais com op-
ções de dois quartos com 
60,54 m2 e três quartos 
com 71,27m2. 

Com uma localização pri-

v i leg iada, 
ao lado do 
Itaú Power 
Shopping, 
o Origem 
Oásis Re-
s i d e n c i a l 
possui fácil 
acesso pela 
A v e n i d a 
Amazonas 
e pela Via 
E x p r e s s a 
e a portaria do residencial 
será pela Avenida Marechal 
Castelo Branco. A previsão 
de entrega da primeira fase 
do empreendimento é se-
tembro de 2016. Em março 
de 2017, será a entrega da 
segunda fase.

Denominado Origem Oá-
sis Residencial, o empreen-
dimento está inserido em 
uma área de 19,390 m2  e 
será composto por torres 
com 16 pavimentos, sendo 
três elevadores por prédio. 
As fachadas dos edifícios 

receberão acabamento em 
grafiato, que é uma textura 
em massa com pintura, ja-
nelas são de esquadrias em 
alumínio branco e guarda 
corpo das varandas e pilotis 
em vidro.

As unidades de três quar-
tos possuem opções de 
plantas com sala ampliada 
e/ou cozinha americana. O 
empreendimento terá ainda 
guarita de segurança com 
controle de acesso e mo-
nitoramento eletrônico com 
câmeras.

Segundo o diretor 
Comercial da Di-

recional Engenharia, 
Guilherme Diaman-
te, a estrutura de la-
zer é um diferencial 
do empreendimento, 
que será entregue 
equipado com piscina 
infantil, piscina para 
adultos, vestiários, 
academia de ginás-
tica, sauna, dois sa-
lões de festas adulto, 
um salão de festas 
infantil, dois espa-
ços gourmet, espaço 
teen, brinquedoteca, 
um pilotis para jogos, 
três churrasqueiras, 
mini-quadra desco-
berta, playground in-
fantil e bicicletário. 

“A área de lazer 
diferenciada do Ori-
gem, unida ao Parque 
e ao Centro de Me-

mória do Trabalhador 
da Indústria de Con-
tagem, transformará 
a área em um grande 
complexo de lazer. É 
importante conside-
rarmos que um proje-
to concebido, desde o 
início, com toda essa 
estrutura de lazer, 
particular e pública, é 
algo inédito na histó-
ria da região”, afirmou 
o Diretor.

O condomínio irá 
disponibilizar gratui-
tamente o acesso 
sem fio (wi-fi) à in-
ternet nas áreas de 
lazer, além de dock 
station nos salões 
de festas e espaço 
gourmet, que permi-
te ao usuário acoplar 
qualquer modelo de 
tocador e gerenciar 
as músicas. 

Área de lazer é o diferencial

Para prestação de contas de 2012 e previsão orçamentária de 2014Assembleia 
Geral Na próxima 5ª feira (05/12), às 18 h

No Sindicato (Camilo Flamarion, 55 - Jardim industrial)

Acument, o grande campeão

Diretores do SIndicato com 
representantes da Direcional Engenharia

Diretores do Sindicato com jogadores dos times que disputaram a final do campeonato Fernando (à esq), artilheiro do campeonato O goleiro menos vasado, Aguinaldo José

SPF Carros , tercerio colocado Entrega de troféu ao jogador da Ardasa, vice-campeão

Lançamento neste sábado (07/12), a partir de 9h. 
Ligue: 3311.8000 e agende sua visita


