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Assembleia para decidir o 
rumo da campanha salarial!

Companheiros, a campa-
nha salarial chegou a 
uma etapa de definição. 

Nos últimos dias houve avan-
ços na negociação. Em reunião 
de mediação realizada no Minis-
tério do Trabalho, na última se-

gunda-feira (09), foi construída 
uma proposta de acordo que o 
Sindicato irá apresentar aos tra-
balhadores em assembleia a ser 
realizada na próxima quinta-feira 
(12).

Compareça a assembleia, pois 

nela iremos avaliar a proposta 
que está colocada na mesa e va-
mos definir o rumo da nossa luta. 
Agora a responsabilidade é sua. 

Venha ao Sindicato e vote. Não 
deixe que outros decidam por 
você!

ASSEMBLEIA GERAL
Para avaliar proposta e decidir o rumo da campanha salarial
Dia 12 /12 (quinta-feira), às 18 horas
No Sindicato (Camilo Flamarion, 55 - J. Industrial - Contagem)

Vamos lotar o Sindicato!
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CAMPANHA SALARIAL 2013

Companheiro, 
a decisão é sua!

Companheiros, graças  á mediação do Minis-
tério do Trabalho, as negociações com a Fie-

mg pela campanha salarial 2013 apresentaram 
avanços.  Agora chegou a hora do trabalhador 
metalúrgico de BH/Contagem assumir sua res-
ponsabilidade e decidir se aceita ou não a pro-
posta colocada na mesa. Portanto, vamos lotar 
o Sindicato e na assembleia de quinta-feira (12),  
definir o rumo da nossa luta!

“Lutamos por nossos direi-
tos para garantir os seus”, 
essa frase é da Anamatra 

- Associação de Juizes Traba-
lhistas. A greve é legítima para 
qualquer trabalhador, inclusi-
ve servidor. Está prevista na 
Constituição e nas Conven-
ções Internacionais. 

Mas porque a mídia não di-
vulga que os juízes trabalhistas 
estão em operação padrão? 
(um tipo de greve que, na dé-
cada de 90, o próprio judiciário 
trabalhista entendia como ile-
gal e que hoje é tão utilizada 
por tantas categorias). 

As audiências estão sendo 
marcadas e remarcadas com 

prazo de um ano, diminuindo 
a celeridade do órgão jurisdi-
cional mais eficaz do Brasil. 
Seria esse silêncio midiático 
uma forma de desacreditar a 
Justiça do Trabalho? 

Qualquer forma de mobili-
zação é justa, mas isso deve 
ser lembrado pelos próprios 
juízes quando forem julgar os 
movimentos de outros traba-
lhadores (trabalhadores como 
eles). 

Interdito proibitório é incons-
titucional, imoral, assim como 
também o é o bloqueio de con-
tas de sindicatos e dirigentes 
com o intuito de desmobilizar 
uma paralisação

Greve de juízes trabalhistas 
atrasa andamento de processos

Geraldo Valgas, presidente do Sindicato

Já estão abertas as inscrições para os cursos profissionalizantes
Informamos que já estão abertas as ins-

crições para os cursos profissionalizan-
tes que serão oferecidos pelo Sindicato 
aos sócios e dependentes em 2014. As 

aulas do curso de metrologia e desenho 
se iniciam em 03 de fevereiro, e a parte 
prática, ajustagem e tornearia, no segundo 
semestre.

 Lembramos que as vagas são limitadas. 
Portanto, não perca tempo e faça já sua 
inscrição. Mais informações com Jésus 
pelo telefone 3369.0531.

3369.0519      3224.1669
SINDICALIZE-SE


