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Lançamento da 

Campanha Salarial 

Unificada 2014

Vamos lotar o Sindicato!

ASSEMBLEIA GERAL

Para ser vitoriosa, uma Campanha Salarial precisa 
de mobilização e participação dos trabalhadores 
desde o início. Só com muita luta e envolvimento 

da companheirada é que iremos conquistar nossas rei-
vindicações.

Na próxima quinta-feira (17/07), no Sindicato, será 
realizada a assembleia para aprovação da pauta de 
reivindicações dos metalúrgicos de BH/Contagem. 

Lembramos aos companheiros que neste ano só serão 
negociadas as cláusulas econômicas. 

Todos os sindicatos filiados a Federação dos Metalúr-
gicos de Minas deverão realizar suas assembleias de 
aprovação da pauta, até o dia 23 de julho. 

Companheiros, a  assembleia é só o pontapé inicial 
da nossa luta. Vamos lotar o Sindicato, mostrar nossa 
força e união desde o começo. Venham e participem!

A crise econômica é uma 
perturbação atribuída pelo 

desequilíbrio entre produção 
e consumo. A evolução eco-
nômica dos países capitalis-
tas acontece diante de uma 
perspectiva chamada de Ci-
clos Econômicos. Esses ciclos 
relacionam momentos de alto 
crescimento econômico, com 
períodos de recessão ou de-
pressão econômica. 

Tanto a crise financeira de 
2007/2008, que começou nos 
EUA e a atual crise na Zona 
Euro, causaram retrocesso 
econômico, social e político 

apresentando efeitos como, 
queda na produção e aumen-
to do desemprego que tiveram 
impactos na economia mun-
dial. 

Sem crise no Brasil
Diante desse panorama 

externo, o Brasil continua 
mantendo baixos índices de 
desemprego e melhoria na 
renda. 

A partir de 2010, a econo-
mia brasileira passou por um 
processo de desaceleração no 
crescimento econômico, que 

não significou recessão ou cri-
se. Mesmo nesse cenário, no 
ano de 2013 o PIB cresceu 
2,3%, e o mercado de trabalho 
brasileiro vive o seu melhor 
momento da história. 

Segundo estudo feito pelo 
Departamento Intersindical de 
Estatística e Estudos Socioe-
conômicos (DIEESE), perce-
be-se que no período recente, 
apesar de algumas instabili-
dades, como no caso do PIB 
brasileiro que no ano de 2009 
caiu 0,3%, não se pode falar 
que o Brasil vive a mesma 
trajetória de crise apresenta-

da nos países desenvolvidos, 
como na da Zona do Euro, por 
exemplo. 

Nesses países percebem-se 
retrocessos econômicos, polí-
ticos e sociais, ao contrário do 
que acontece no Brasil. Lá a 
crise apresenta características 
como falência de empresas, 
desemprego, redução de salá-
rios, lucros e preços, que não 
são características da econo-
mia brasileira no período re-
cente.

Análise elaborada por Marcelo 
Figueiredo da Subseção do 

DIEESE – FEM CUT/MG 

Para aprovação da pauta de reivindicações da Campanha Salarial 2014
Dia 17 de julho (quinta-feira), às 18h, no Sindicato 

(Rua Camilo Flamarion, 55 -  Jardim Industrial)

DIEESE conclui que não existe crise econômica no Brasil



Em assembleias realizadas nos dia 30 
de junho e 01 de julho, os trabalha-

dores da Acument aprovaram a proposta 
do pagamento da 1ª parcela da PLR no 
dia 11/07 deste ano. O valor será o mes-
mo do ano passado. 

Também foi aprova-
do que as negociações 
serão retomadas na 
primeira quinzena de 
agosto, tendo como re-
ferência o valor total do 
ano de 2013.

Lembramos que os 
trabalhadores de Atibaia 
(SP) tiveram um reajus-
te de 10%, igualando 
assim ao valor da PLR 
2013 dos companheiros 

de Contagem.
Vamos continuar mobilizados para 

avançar na retomada das negociações 
com o objetivo de um reajuste satisfató-
rio para todos trabalhadores. 
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Em assembleia realizada na portaria 
da empresa, os trabalhadores da 

Montelle aprovaram a PLR2014 no va-
lor de R$1650,00. Essa conquista só foi 
possível devido a união e mobilização 
dos trabalhadores dentro da fábrica. Pa-
rabéns companheiros!

CAMPANHA PLR 2014

GE Djuntores 

Apesar do Sindicato sempre lutar 
por uma PLR igual para todos 

trabalhadores do grupo GE, este ano 
ainda não foi possível igualar os va-
lores devido a argumentação de que 
mesmo sendo do mesmo grupo, o 
segmento é outro. 

Diante da proposta inicial apresen-
tada pela GE Djuntores, que não era 
satisfatória e foi recusada em assem-
bleia, o Sindicato,  junto com os tra-
balhadores e a comissão, intensificou 
as negociações e somente depois de 
nove rodadas é que os trabalhadores 
conquistaram uma PLR no valor de R$3.000, 
o que corresponde a um aumento de 25% 
em relação ao valor do ano passado. 

Mesmo ainda não sendo uma PLR igual 
da Gevisa, essa conquista só foi possível 

devido à intensa participação da comissão 
e dos trabalhadores que se uniram e conse-
guiram um valor melhor. 

Vamos continuar lutando para que no pró-
ximo ano conquistemos uma PLR igual para 
todos companheiros do grupo GE. 

PLR 2014 do Grupo GE

Em negociação entre Sindicato, comissão 
e funcionários com a Gevisa, o acordo 

de PLR foi fechado no valor de R$5.950,00. 
Os trabalhadores da Tranportation também 

fecharam acordo e conseguiram uma PLR 
de R$5.750,00. Ambas empresas tiveram 
reajuste da PLR baseados nos índices da 
inflação.  

Com o início da Campanha salarial deste ano, estamos na 
reta final das negociações da PLR 2014. Agora vamos  

concentrar nossas forças na campanha salarial. 
Participem da assembleia de aprovação da pauta que é o 

primeiro passo rumo à conquista de melhores salários e con-
dições de trabalho.  A entrega de nossa  pauta na FIEMG está 
prevista para o dia 31 de julho. 

Vamos mostrar aos patrões que estamos unidos e com dis-
posição para lutar pela vitória nesta campanha.

Geraldo Valgas, presidente do Sindicato

Em assembleia realizada na portaria da empresa, os trabalhadores da Manchester aprova-
ram o acordo de PLR que este ano foi superior ao do ano pasado, sendo que a primeira 

parcela já foi paga .

No dia 18 de junho, o Sindicato realizou  
uma assembleia com os trabalhadores da 

Delp, para apresentar a proposta de PLR que 
estava sedo negociada com a empresa.

Alguns dias depois dessa assembleia, vários 
trabalhadores ligaram para o presidente do 
Sindicato, dizendo que a Delp havia feito pres-
são para que todos aprovassem a proposta da 
empresa. O Sindicato também teve a informa-
ção de que trabalhadores da Delp Engenharia 
de Vespasiano, que estavam em Contagem 
naquele dia, também votaram e isso não pode-
ria acontecer, pois eles são trabalhadores de 
outra unidade.

Outra irregularidade durante 
a assembleia aconteceu quan-
do o Sindicato não foi atendido 
ao pedir a contagem dos votos, 
já que os trabalhadores esta-
vam muito divididos.

Diante de todos esses fatos 
o Sindicato pediu uma reunião 
com a empresa no Ministério 
do Trabalho e conseguiu a anu-
lação da assembleia. Agora a 
consulta sobre a PLR será fei-
ta através de votação secreta, 
no dia 25 de julho, de 5h30 

as 7h30 e 13h às 14h30, dentro da fábrica e 
acompanhada pelo Sindicato.

Na cédula de votação terá a propostas 
da empresa e a proposta para que as ne-
gociações prossigam. Nossas reivindica-
ções são a PLR igual para todos no valor 
de  R$4000,00 com o pagamento em duas 
parcelas (sendo a primeira em julho e a se-
gunda em fevereiro) e revisão de todas as 
metas. 

O Sindicato é contrário a proposta da em-
presa e junto com o apoio dos trabalhadores 
lutará para que as reivindicações dos compa-
nheiros da Delp sejam atendidas.

Com a participação 
do Sindicato, co-

missão e trabalhadores 
nas negociações com 
a empresa, este ano 
foi a primeira vez que a 
PLR dos trabalhadores 
da PIPE  terá as metas 
com validade a partir do 
dia 1º de julho. O va-
lor conquistado foi de 
R$1200,00. 

Depois de três rodadas 
de negociação do Sin-

dicato, comissão e trabalha-
dores com a empresa, foi 
aprovado em assembleia, 
realizada na portaria da fá-
brica, no dia 26 de junho, o 
acordo de PLR no valor de 
R$3760,00. 

A primeira parcela será 
paga no dia 23 de julho e a 
segunda no dia 23 de janei-
ro de 2015.

Toda negociação da 
PLR deste ano na 

ICG foi acompanhada de 
perto pelos trabalhado-
res, que se mobilizaram e 
estavam dispostos a lutar 
por uma PLR melhor. 

Durante esse processo, 
aconteceu uma paralisa-
ção de duas horas. Essa 
atitude garantiu que a em-
presa aceitasse negociar. 
Com isso o acordo foi fe-
chado com um reajuste 
de quase 30% no valor 
da PLR do ano passado, 
ficando em R$2.500,00. 

Esta conquista só foi 
possível graças a mobili-
zação dos trabalhadores 

junto com a comissão e o 
Sindicato.  

Outras negociações 
com a empresa como o 
plano de cargos e salários 
e o ticket alimentação ain-
da estão em andamento. 
Parabéns companheiros 
pela união e luta pelos 
seus direitos. 
Confraternização

 
A confraternização dos 

trabalhadores da ICG 
será no dia 10 de agosto, 
das 11h às 15h, no clube 
dos metalúrgicos. Lem-
bramos que a festa será 
somente para os funcio-
nários e seus familiares. 

Em assembleia com os trabalhadores da 
PÓRTICO, no último dia 02 de julho, o 

Estado de Greve foi votado devido a um im-
passe nas negociações da PLR referentes ao 
ano de 2014. Impasse esse que foi criado pela 
empresa no momento em que, depois da pri-
meira rodada de negociação com a comissão 
de PLR e Sindicato, a empresa afir-
mou que iria pagar apenas o valor 
do abono negociado na Convenção 
Coletiva de Trabalho (CCT), sendo 
que no ano passado ela pagou um 
valor que correspondia ao dobro do 
abono da convenção. 

Na verdade a proposta dos tra-
balhadores votada e aprovada em 
assembleia, seria um acréscimo 
de 30% do valor da PLR de 2013. 
Sendo assim, no dia 07 de julho, 
em uma segunda rodada de nego-
ciações com a empresa, os traba-

lhadores conseguiram avançar nos seguintes 
ítens: o pagamento da PLR 2014 não será 
inferior ao valor do ano passado; o vale refei-
ção terá um reajuste de 7,5% e uma nova ro-
dada de negociações foi marcada para o dia 
01 de agosto, na qual a empresa apresentará 
uma outra proposta.

Assembleia na portaria da empresa com diretores do Sindicato

GE Gevisa e GE Transportation

Reunião do Sindicato com GE Gevisa e Comissão de trabalhadores

Mobilização dos trabalhadores da ICG garante aumento na PLR deste ano

Assembleia na portaria da empresa com diretores do SIndicato

Assembleia de aprovação do acordo na Montelle

Assembleia  com os trabalhadores da GE Djuntores

O Sindicato está organizando 
a primeira confraterniza-

ção dos trabalhadores da GE. A 
festa será para os funcionários 
da empresa, suas esposas e fi-
lhos no dia 20 de julho, no clube 
dos metalúrgicos. 

Aproveitando o evento, o Sin-
dicato lançará a campanha pelo 
direito ao ticket alimentação na 
empresa e também iniciará a 
campanha por uma PLR 2015 
igual para todos os trabalhado-
res do grupo GE.

Companheiros, vamos lutar 
por nossos direitos e por igual-
dade na participação de lucros.

Confraternização 
dos trabalhadores 

do grupo GE

PLR 2014 da Manchester é maior que do ano passado

Aprovada PLR na Acument

PIPE

Acordo fechado 
na Tower

Aprovada PLR na Montelle Mobilização conquista melhor acordo de PLR na ICG Prona

Sindicato pede cancelamento da assembleia na Delp

Assembleia de PLR 2014 

Impasse durante as negociações de PLR na Pórtico

Assembleia com os trabalhadores da PIPE 

Assembleia com os trabalhadores no pátio da empresa
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Campeonato de futsal 
2014 em comemoração 
aos 80 anos do Sindicato

As empresas em 
que trabalham 
pelo menos 20 
mulheres, com 

mais de 16 anos de idade, se compro-
metem a credenciar mediante convênio, 
uma creche localizada na região metro-
politana deste município, que permita 
as empregadas deixarem sob vigilância 
e assitência, durante o horário de traba-
lho, os filhos de até 24 meses de idade. 
No entanto, se a creche conveniada es-
tiver localizada a mais de 15 Km da resi-
dência da empregada, ela poderá optar 
entre a utilização da creche ou o reem-
bolso conforme previsto no § 1º desta 
cláusula:
§1º - As empresas com mais de mil em-
pregados, reembolsarão as despesas 
que a empregada tiver com a creche 
para o filho, até completar 24 meses de 
idade, até o limite máximo mensal de 
R$254,00.

obs.: Lembramos a trabalhadoras que 
a campanha salarial deste ano negocia-
rá somente as cláusulas econômicas da 
CCT, portanto o valor do auxílio creche 
será reajustado conforme o acordo da 
convenção 2014.

Fique por 

dentro
 da CCT

Creche

Comunicamos a todos 
trabalhadores que as 

inscrições para o Campe-
onato de Futsal dos meta-
lúrgicos em comemoração 
aos 80 anos do Sindica-
to foram prorrogadas até 
31/07 e a data do início 
do campeonato ainda será 
marcada. Os interessados 
em participar devem com-
parecer na sede do Sindi-
cato ( R.Camilo Flamarion, 

55 - J.Industrial)  para re-
tirar sua ficha de inscrição 
ou se preferirem, solicitá-la  
ao diretor Paulinho da Acu-
ment, através do número 
8396-8821.

Lembramos que os ins-
critos que ainda não são 
sócios, poderão se asso-
ciar durante o campeonato. 

Vamos participar, pois 
essa é mais uma atividade 
dentro das comemorações.

No século passado, 
milhões de pessoas 

em todo o mundo garga-
lharam com o personagem 
“Carlitos” dos filmes de 
Charles Chaplin, principal-
mente em “Os tempos mo-
dernos”. O gênio do cinema 
mudo mostrou ao mundo 
inteiro o que aconteceria 
numa indústria baseado na 
revolução industrial e isso 
é o que temos visto em Mi-
nas Gerais, em pleno sécu-
lo 21. 

A cada dia as empresas 
aumentam mais o ritmo de 
trabalho e em muitas delas, 
de forma até inconsequen-
te do ponto de vista da saú-
de ocupacional. Não é raro 
os casos de adoecimento, 
de toda ordem, entre os 
trabalhadores nas linhas 
de produção. 

Embora os adoecimen-
tos sejam negados o tempo 
todo pela medicina ocupa-
cional no SESMT das em-
presas, nós do Sindicato 
afirmamos que o ritmo de 

trabalho através da ace-
leração da produção, não 
deixa dúvidas a respeito 
destas doenças de ordem 
osteomusculares e esta-
fantes geradas na rotina 
de trabalho. O trabalhador 
sequer tem tempo de ir ao 
banheiro. 

Também estão surgindo 
com frequencia, as doen-
ças de ordem emocional e 
o adoecimento mental tem 
sido motivo de preocupa-
ção, sem falar dos aciden-
tes fatais, seja por faltar 
treinamento adequado, por 
cansaço e até por perda 
de atenção dos trabalha-
dores no trânsito ao irem 

ou retornarem do trabalho. 
Pensando em buscar uma 
saída para os problemas 
de adoecimento e de aci-
dentes de qualquer natu-
reza, o Sindicato estará 
promovendo nos dias 01 e 
02 de agosto, um Seminá-
rio de Saúde e Segurança 
tendo como alvo principal 
os trabalhadores eleitos na 
CIPA. 

As empresas serão so-
licitadas a liberar os tra-
balhadores para que par-
ticipem deste evento de 
grande importância, para 
o debate sobre a saúde e 
segurança no ambiente de 
trabalho.              

SECRETARiA dE SAÚdE do TRABALHAdoR
A sátira de Chaplim nunca esteve tão atual em Minas Gerais

EdiTAL dEFLAGRAção dE GREVE SoFiR

 
 

 

Contagem 10 de julho de 2014. 

 A SoFiR do BRASiL CoNSTRUção iNdUSTRiAiS LTdA. 

Rua Dois, 450, Jardim Riacho das Pedras. Contagem, Minas Gerais. 

Ref. PLR  

Prezados Senhores,  

O sindicato dos trabalhadores metalúrgicos de BH/Contagem e Região, inscrito 
no CNPJ nº 174483170001/98, com sede na rua Camilo Flamarion, nº55. 
Bairro Jardim Industrial, Contagem/MG, vem por seu representante legal infra-
assinado, que em decorrência das tentativas frustradas de negociação sobre 
 Participação de Lucros  e resultados 2014. Os trabalhadores votaram em 
assembleia da categoria do dia 09 de julho de 2014, na portaria da empresa 
conforme decidido, dEFLAGRAção dE MoViMENTo GREViSTA, por tempo 
indeterminado, a partir das próximas 48 (quarenta e oito) horas, pela maioria 
dos trabalhadores representantes por esta entidade sindical. 

Colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais acerca 
das negociações através do telefone (31) 33690510 / email: 
secretariageral@sindimetal.org.br. 

Colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais acerca das 
negociações através do telefone (31) 33690510 / email: 
secretariageral@sindimetal.org.br. 

Atenciosamente, 

Geraldo Maria Valgas de Araujo. 

             Presidente 


