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Está começando a Copa 
do Mundo no Brasil. Pra-

ticamente todos os brasileiros 
estarão em frente da telinha 
torcendo por uma vitória da 
seleção. Durante mais de um 
mês o país vai gritar, sofrer, vi-
brar e respirar futebol. A gran-
de maioria da população con-
fia que no final nossa seleção 
será hexacampeã.

Bom é claro, que os metalúr-

gicos de BH/Contagem tam-
bém vão estar atentos ao que 
acontece na Copa do Mundo, 
afinal somos todos brasileiros. 
Mas não é por causa disso 
que vamos esquecer a “Copa 
do Mundo” do nosso dia a dia, 
que são nossas lutas e reivin-
dicações.

Na “nossa Copa” têm jogos 
(e jogos duros) todos os dias 
do ano. Nosso adversário, o 

capital, sempre está no ataque 
e até apela ao “jogo sujo”, para 
nos derrotar. Nosso jogo mais 
importante este ano é a cam-
panha salarial que começa no 
final de julho. Tal como acon-
tece no futebol, se “jogarmos” 
com garra e unidade, nada im-
pedirá nossa vitória

Quando vencemos não re-
cebemos títulos ou troféus. 
Ganhamos a ampliação dos 

nossos direitos, respeito e, 
principalmente, melhores con-
dições de trabalho e salários. 
Nossas vitórias talvez não re-
flitam em toda a nação, mas 
proporciona melhor qualidade 
de vida para nós e os nossos 
failiares.

Portanto, prá cima deles, 
que essa Copa será nossa, 
tanto no futebol como na 
campanha salarial!

Pra cima deles!
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Encontro de igualdade racial
Entre 26 a 30 de maio de de2014, 

os dirigentes sindicais do Sindica-
to dos Metalúrgicos de BH/Contagem, 
Margareth da Silva, Tânia Maria da 
Costa, Florismar Raimundo, Wellington 
Alves e o assessor político Gilberto An-
dré, participaram do curso de formação 
sindical de combate ao racismo para 
construção da igualdade racial, realiza-
do em São Paulo/ Cajamar.

Nesse curso promovido pela Con-
federação Nacional dos Metalúrgicos 
(CNM/CUT), também estiveram pre-
sentes vários dirigentes sindicais de di-
versas regiões do Brasil, da categoria 
metalúrgica e outros segmentos.

O objetivo foi formar e capacitar os 
dirigentes sindicais para debater as 
questões referentes á igualdade racial, 
capacitação para o desenvolvimento 
do tema no Estado de Minas e formar 
também o coletivo nacional de igualda-
de racial.

Durante os cinco dias foram debati-
dos vários temas referentes à africani-
dade dos negros no Brasil e no mun-
do inteiro; suas origens, cultura e sua 

real história num contesto geral. Foram 
debatidos pontos centrais importantes 
como:
- Formação sobre o tema racial.
- Sensibilidade para o tema.
- África nossa de cada dia, passado, 
presente.
- O que é o racismo, e suas consequên-
cias na vida do negro e na sociedade.
- Colonialismo e lutas de classes, Áfri-
ca humanidade e civilização, Lutas ne-
gras.

Foram debatidos temas como, por 
exemplo, o negro e a origem da raça 
humana que é oriunda do continente 
africano. Diante disso houve a compre-
ensão de que somos todos de origem 
da raça negra, portanto o racismo não 
se justifica. O fato do ser humano não 
ter a pigmentação da pele igual para to-
dos, não significa que ele seja melhor 
ou pior, mais ou menos inteligente. So-
mos todos iguais, independente da cor 
de pele. 

O racismo é uma resistência que se 
encontra dentro de nós em aceitar o 
outro da forma que ele é.

 “Umbutu – eu só existo na relação com o outro”

Visita guiada a Cidade Industrial Juventino Dias
Na quinta-feira (29/05), metalúrgi-

cos, diretores e funcionários do 
Sindicato participaram de uma visita 
guiada proporcionada pela Casa de 
Cultura Nair Mendes Moreira. 

Durante o passeio, os metalúrgicos 
visitaram a Cidade Industrial Juventino 
Dias, percorrendo o trajeto hexagonal 
passando pelas primeiras fábricas ins-

taladas das décadas de 1950 e 1960. 
Na região funcionava a antiga Lafer-

sa, local onde será construído o Cen-
tro de Memória do Trabalhador da In-
dústria de Contagem previsto para ser 
inaugurado em 2016. O evento foi parte 
das comemorações da 12ª Semana de 
Museus que aconteceu entre 05 a 29 
de maio.

O contrato de experiência não poderá ser ajustado por 
período superior a 90 dias.
&1º -Não será celebrado contrato de experiência nos 
casos de readmissão de empregados para a mesma 
função anteriormente exercida na empresa, num prazo 

inferior a 12 meses.
& 2º - O contrato de experiência não poderá ser ajustado por período su-
perior a 60 (sessenta) dias, quando a admissão se der para a função ou 
cargo, exercido anteriormente noutra empresa, pelo prazo mínimo de 6 
(seis) meses comprovados pela anotação na CTPS.

Fique por 

dentro
 da CCT

Contrato de Experiência

Veja o que diz a CLT para o trabalhador 
sobre doação voluntária de sangue

Art. 473 - O empregado poderá deixar de comparecer ao serviço sem prejuí-
zo do salário: (Redação dada pelo Decreto-lei nº 229, de 28.2.1967).
IV - por um dia, em cada 12 (doze) meses de trabalho, em caso de doação 
voluntária de sangue devidamente comprovada; (Inciso incluído pelo Decre-
to-lei nº 229, de 28.2.1967).

NOTA DE FALECIMENTO

Florismar, Margareth, Banda Larga, Tânia e Gilberto

O que é Racismo?

“O racismo é uma crença 
na existência das raças 
naturalmente hierarqui-
zadas pela relação in-
trínseca entre o físico e 
o moral, o físico e o inte-
lecto, e o físico e o cultu-
ral”. (Munanga 2003)

É com pesar que noticiamos o falecimento de nosso com-
panheiro metalúrgico  Higor Alexandre Trindade de 24 

anos em 19 de maio de 2014. O companheiro era montador 
de estrutura metálica na empresa Montemec Montagens En-
genharia Ltda, ele foi vitimado por queda de altura juntamen-
te com outro companheiro que ficou gravemente ferido. Eles 
são vítimas da insegurança no ambiente de trabalho. 

O Sindicato dos metalúrgicos externa nossos sentimentos 
à família de Higor e também do Alcir Amorim que se encon-
tra hospitalizado e se coloca à disposição, através de sua 
diretoria e da secretaria de saúde do trabalhador em sua 
sede em Contagem.

Apesar de existir uma 
norma específica que 

regulamenta o trabalho em 
altura, esta não tem sido 
observada com a devida 
atenção pelos empregado-
res. Além da NR 35, exis-
tem ainda outras normas 
complementares que dis-
põe sobre treinamento e 
conhecimento dos riscos 
existentes no ambiente de 
trabalho antes da execução 
de qualquer tarefa.

Mas os  empregadores 
não tem dado a devida 
atenção para os procedi-
mentos a serem seguidos 
dentro do rigor que deve-
riam, antes da execução de 
qualquer trabalho que en-
volva risco iminente. 

Responsabilidade civil e 
criminal sobre acidentes

No treinamento a que os 
membros de CIPA são sub-
metidos, o monitor do trei-
namento tem que fazer sa-
ber aos mesmos que existe 
previsão na lei de respon-

sabilização civil e criminal 
aos responsáveis pela se-
gurança dos trabalhadores 
no ambiente de trabalho, 
sendo, portanto, a CIPA 
também corresponsável 
pela segurança de todos 
trabalhadores no canteiro 
de obras.

Mas a CIPA nas empre-
sas se deixa levar pela ir-
responsabilidade do próprio 
empregador que coloca o 
lucro acima da segurança 
e nem permitem que haja 
reunião da CIPA para deba-
ter regras de segurança. Se 
limitam apenas a forjar ata 
de reuniões e a distribuição 
de EPI que não evitam de 
forma alguma os acidentes 
do trabalho. 

Os riscos de acidentes 
tem que ser eliminados 
com ações preventivas res-
ponsáveis. Até quando o 
Brasil irá figurar como pais 
que mais acidenta e adoe-
ce trabalhadores? Somen-
te quando houver criminali-
zação dos responsáveis.   

Falta de treinamento pode 
ter sido a principal causa

Ações Afirmativas
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Sindicato fecha acordo de PLR com a GE Transportation

Após várias rodadas 
de negociação com a 

empresa e a revisão de to-
das as metas estipuladas, 
foi construída uma pro-
posta de PLR no valor de 
R$ 5.700,00, sendo que 
a primeira parcela de R$ 
2.850,00 será paga no dia 
1º de julho de 2014.

As metas de Fatura-
mento, Margem de Contri-
buição e Top foram revis-
tas, portanto este ano elas 
estão mais fáceis de se-
rem cumpridas. Na nego-

ciação também foi apro-
vado a contribuição de R$ 
60,00 (em duas parcelas 
de R$ 30,00) para forta-
lecimento do Sindicato e 
campanha contra a fome.

Na assembleia também 
foi comunicado que este 
ano será realizada no Clu-
be dos Metalúrgicos, a pri-
meira festa de confraterni-
zação dos trabalhadores 
do Grupo GE (GE Disjun-

tores e GE Transportation). 
Inicialmente a festa está 
prevista para acontecer no 
dia 03 de agosto de 2014.

Nesse dia, o Clube es-
tará reservado exclusiva-
mente para a realização 
da festa e só poderão 
participar os funcionários 
da empresa e seus fami-
liares. Haverá muita brin-
cadeira para a criançada, 
churrasco, música ao vivo 
e bebidas (cervejas e refri-
gerantes). Você não pode 
faltar!

Trabalhadores da GE Disjuntores 
denunciam assédio moral de chefe

Os trabalhadores 
da GE Disjuntores 

denunciaram ao Sindi-
cato que foram proibi-
dos arbitrariamente por 
um chefe, de comerem 
biscoitos ou qualquer 
outro alimento durante 
a jornada de trabalho. 

Antes a empresa não 
criava nenhum proble-
ma. Eles pegam serviço 
às 5h50 e como só vão 
almoçar às 12h, preci-
sam “enganar a fome” 
comendo um biscoito 
ou qualquer outra coisa, 
mas agora até isso foi 
proibido. Esse 
chefe mudou de 
lugar a garrafa 
do café que fica-
va próximo dos 
trabalhadores, 
só para vigiá-los.

Há casos de 

trabalhadores que es-
tão passando mal por-
que tem problemas de 
saúde (diabetes) e não 
podem ficar sem comer. 
Inclusive no último dia 
09/06 duas companhei-
ras passaram mal e fo-
ram levadas as pres-
sas ao hospital.

O Sindicato vai pedir 
reunião com a empresa 
no Ministério do Traba-
lho para resolver essa 
questão, pois é um ab-
surdo o que esse chefe 
está fazendo, isso é as-
sédio moral. 

Vamos começar a mobilização 
para eleger companheiros 

guerreiros que irão lutar por uma 
PLR justa na fábrica. Os trabalha-
dores precisam se unir ao Sindi-
cato nesse desafio, pois só assim 

vamos conquistar uma PLR dig-
na.

Portanto converse com os com-
panheiros dentro da fábrica e ex-
plique sobre a necessidade da 
participação de todos nessa luta. 

Vamos pra cima com-
panheirada, exigir 
uma PLR digna que 
valorize o trabalho e 
reflita o crescimento 
da empresa.

Ficou acertado no 
Ministério do Trabalho 
o novo regulamento 
da formação da Co-
missão que irá nego-
ciar a PLR deste ano. 
Fiquem atentos!

Já foram realizadas três 
reuniões com a direção 

da Acument para discutir a 
PLR. Durante a 2ª nego-
ciação, a empresa apre-
sentou uma proposta no 
valor de R$ 3.000,00, a ser 
paga em duas parcelas de 
R$ 1.500,00.

A Comissão e o Sindi-
cato recusaram essa pro-
posta e na mesma reu-
nião apresentaram uma 
contraproposta de PLR de 
R$ 3.850,00 (que é o mes-
mo valor do ano passado) 
com mais 8% de reajuste 
sobre esse valor. 

O RH levou a proposta 
para a direção da empre-
sa e na 
reunião re-
alizada no 
dia 27 de 
maio, eles 
a p r e s e n -
taram uma 
nova pro-
posta de 
PLR aos 
t raba lha -
dores no 

valor de R$ 3.300,00. 
No dia 29 de maio, a 

Comissão e o Sindicato, 
mesmo considerando que 
a proposta dos patrões es-
tava abaixo da expectati-
va, cumpriram seu papel e 
a levaram em assembleia 
para apreciação dos tra-
balhadores. A proposta foi 
rejeitada por unanimidade.

O Sindicato encaminhou 
o resultado da assembleia 
para a direção da Acument 
e foi agendada uma nova 
reunião de negociação 
para do dia 04 de junho. A 
negociação continua com-
panheirada, portanto va-
mos ficar atentos! 

Na ThyssenKrupp, o acordo de PLR 2014 
negociado com o Sindicato e a Comis-

são foi aprovado em assembleia pelos  tra-
balhadores e o valor acertado é superior ao 
índice da inflação do período.  

O Sindicato também solicitou reunião com 
a direção da ThyssenKrupp para discutir a 
questão da equiparação salarial e do plano 
de cargos e salários, que foi interrompido 
pela empresa inesperadamente.

Em reunião entre sindicato e empresa 
que aconteceu no último dia 2 de junho foi 
discutida a questão de saúde e segurança 
na fábrica, principalmente os pontos rela-
cionados com a emissão da CAT, desvio de 
função, funcionamento da CIPA, entre ou-
tros. As partes se comprometeram em reu-
nir novamente, em data a ser definida, para 
continuar a discussão dos pontos citados 
acima.

Ficou agendada também, para o próximo 
dia 13 de junho, às 15 horas, uma visita téc-
nica dos representantes do departamento 
de saúde do Sindicato nas dependências 
da fábrica. 

Cosma do Brasil
Os trabalhadores da Cosma do Brasil 

também receberão uma PLR com reajuste 
superior a inflação e mais um “plus” como 
abono especial.

Confraternização 
do Grupo GE

ThyssenKrupp e  Cosma do Brasil fecharam acordo de PLR

TOSHIBA

Daniel Goulart, diretor e 
funcionário da TOSHIBA

Continua a negociação da PLR 
entre Sindicato e AcumentSó na luta vamos conquistar a PLR que queremos
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MAiS UM CoNVÊNio PARA NoSSoS ASSoCiAdoS 

Estão abertas as inscrições para os cursos profissionalizantes de 
Leitura e Interpretação de Desenho e Metrologia oferecidos pelo 

Sindicato no 2º semestre de 2014. Não perca tempo e faça já sua 
inscrição. Mais informações com Jésus pelo telefone 3369.0531.

V Plenária da FEM/CUT-MG debateu 
campanha salarial 2014

A V Plenária realizada pela Fede-
ração Estadual dos Metalúrgi-

cos (FEM/CUT-MG) nos dias 06 e 
07 de junho (sexta e sábado) de-
bateu a campanha salarial 2014 e 
vários outros assuntos importantes 
para a categoria como a conjuntura 
nacional e internacional e a organi-
zação por local do trabalho.

Dirigentes de vários Sindicatos 
do Estado participaram da Plenária. 
Todos eles coincidiram em afirmar 
que a campa-
nha salarial de 
2014 deverá 
ser a mais difí-
cil dos últimos 
anos por isso 
é preciso mos-
trar disposição 
e unidade do 
começo até o 
fim.

Durante a 
V Plenária da 
Federação Es-

tadual dos Metalúrgicos da CUT de 
Minas Gerais, o presidente da Con-
federação Nacional dos Metalúrgi-
cos (CNM), Paulo Cayres, ressaltou 
a importância dos acordos coletivos 
nacionais de trabalho.

Segundo ele, independente de 
qual região as filiais de uma empre-
sa esteja instalada, os funcionários 
devem ter o mesmo salário e a mes-
ma qualidade no local de trabalho 
nivelando sempre por cima.

Nesta empresa vários 
trabalhadores de-

nunciaram ao Sindicato 
que muitas vezes quando 
se esquecem de bater o 
cartão de ponto, o RH não 
aceita as explicações, 
descontando as horas e 
o remunerado deles. 

Segundo os trabalha-
dores, isso acontece 
mesmo quando a chefia 
ou encarregado informam 
ao Departamento de Pes-
soal que o funcionário 
que não marcou o cartão, 
está ou esteve realmente 
trabalhando na fábrica.  

Ora companheiros, se 
o trabalhador não com-

pareceu, a atitude do RH 
seria correta. Mas se ele 
está lá produzindo para 
a empresa, inclusive com 
conhecimento do próprio 
RH, mas ainda assim 
ele é punido só por cau-
sa de um esquecimento 
que pode acontecer com 
qualquer um, isso é arro-
gância, intolerância e ar-
bitrariedade. Vamos evo-
luir RH!

Vamos agendar uma 
reunião com a empresa 
para tentar resolver essa 
questão. Caso ela não 
mude de postura, iremos 
adotar as medidas cabí-
veis.

Comunicamos a todos os traba-
lhadores da nossa categoria 

que as inscrições para o campe-
onato de futsal dos metalúrgicos 
em comemoração aos 80 anos 
de fundação do Sindicato estão 
abertas e vão até o dia 07 de julho 
de 2014. O inicio do campeonato 
esta previsto para dia 19 de julho.

Os interessados em participar 
devem comparecer na sede do 
Sindicato (Camilo Flamarion, 55- 
Jardim Industrial) para retirar sua 
ficha de inscrição ou, se preferi-
rem, podem solicitar a mesma ao 

diretor Paulinho da Acument, atra-
vés do número 83968821.

Vale lembrar que este ano só 
podem participar os trabalhadores 
que forem sócios da nossa entida-
de, mas quem se associar agora, 
também pode participar. Portanto, 
vamos lá companheirada, este é 
um ano muito especial. Em 2014 
comemoramos 80 anos de funda-
ção do Sindicato e o campeona-
to de futsal é uma das atividades 
programadas por nossa entidade 
para comemorar este importante 
acontecimento.

Paulo Cayres (CNM), Geraldo Valgas (Sindimetal), Beatriz Cerqueira 
(CUT/MG) e Ubirajara Siqueira (Sindimetal)

Departamento de Pessoal da Sofir 
do Brasil age com arbitrariedade

Campeonato de futsal 2014 em 
comemoração aos 80 anos do Sindicato

Começaram as inscrições para os 
Cursos Profissionalizantes

EdiTAL dE CoNVoCAção 
SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS 
METALÚRGICAS, MECÂNICAS E DE MATERIAL ELÉ-
TRICO DE BELO HORIZONTE/CONTAGEM E REGIÃO, 
convoca todos os trabalhadores (as) da empresa CZM 
INDÚSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA, localizada no 
endereço: Via Sócrates Mariani Bittencourt, 364. Bairro 
Cincão, Contagem/MG. CEP: 32010-010, para realização 
nos termos do Estatuto Social da Entidade, de ASSEM-
BLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, a se realizar no dia 
16/06/2014, no horário de 8h às 15h, na sede da empre-
sa CZM (as inscrições já ocorreram, do dia 15/05/2014 
ao dia 05/06/2014), no qual se dará a eleição de 2 (dois) 
empregados que formarão o COMITÊ SINDICAL DE EM-
PRESA, obedecidas as seguintes normas:

a) A apuração dos votos será feita pela mesa escrutina-
dora, mediante escrutínio secreto, nos termos do Estatuto 
Social.
b) Serão eleitos os 2 (dois) empregados mais votados, nos 
termos da tabela constante do art. 45 do Estatuto Social.
c) Os eleitos serão empossados imediatamente após apu-
ração dos votos.
d) Será lavrada, lida e aprovada a ata da eleição na pró-
pria assembleia.

Contagem, 10 de junho de 2014
GERALDO VALGAS DE ARAÚJO

-Presidente-

Edital publicado no dia 11/06/2014, no Hoje em Dia


