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ESPECIAL CINCO CINCÃO

Lançamento da Campanha Salarial dos Metalúrgicos de Minas

Companheiros, 
dia 31 de ju-
lho, quinta-fei-

ra, iremos realizar o 
lançamento da nossa 
campanha salarial uni-
ficada 2014 com entre-
ga da pauta na Fede-
ração das Indústrias 
do Estado de Minas 
Gerais (FIEMG). 
Nesse dia, pela ma-
nha, haverá um ato po-
lítico na sede do Sindi-
cato dos Metalúrgicos 

de BH/Contagem. Á 
tarde será realizada 
uma manifestação 
em frente a sede da 
FIEMG e passeata no 
centro de BH com par-
ticipação de metalúrgi-
cos de todo o estado. 
Depois começa a mo-
bilização nas fábricas. 
Vale lembrar que este 
ano só serão nego-
ciadas as cláusulas 
econômicas, pois o 
acordo assinado com 

a patronal no ano pas-
sado estabelece que 
as cláusulas sociais 
valem por dois anos. 
A previsão é de que 
esta campanha sala-
rial seja a mais difícil 
dos últimos anos. É 
preciso mostrar dispo-
sição do começo até o 
fim, pois mais do que 
nunca, o tamanho da 
nossa conquista será 
do tamanho da nossa 
luta. 

No dia 03 de agosto, às 11h30, 
durante a 2ª festa de confra-

ternização dos trabalhadores da 
empresa no Clube dos Metalúrgi-
cos, haverá assembleia geral ex-
traordinária para eleger os mem-
bros do Comitê Sindical (CSE) na 
Ferrolene, conforme edital publi-
cado no verso deste boletim. 
Serão eleitos os quatro trabalha-
dores mais votados e quem quiser 
se candidatar deve ser filiado ao 
Sindicato. 

Vários problemas precisam ser 
resolvidos dentro da fábrica como 

Jornada de trabalho, adequação 
das funções, equiparação sala-
rial, entre outros. Uma comissão 
já vem negociando com bastante 
competência esses assuntos com 
a empresa, mas a instalação do 
Comitê na fábrica vai fortalecer a 
luta e ajudar a resolver esses pro-
blemas com mais rapidez e efici-
ência.

Os comitês sindicais existem a 
mais de 20 anos em São Paulo. 
Lá, a criação dos comitês fortale-
ceu a luta e modernizou as rela-
ções de trabalho, pois os proble-

mas passaram 
a ser discutidos 
e resolvidos no 
momento em 
que eles aconte-
cem e no próprio 
local de trabalho, 
ou seja, no chão 
de fábrica. 

Portanto, par-
ticipe da eleição 
e eleja compa-
nheiros comprometidos com a luta 
por melhorias dentro da fábrica. 

A organização por local de tra-

balho é o principal caminho para 
os trabalhadores conquistarem 
mais respeito, melhores salários e 
condições de trabalho.

Trabalhadores da Ferrolene elegerão os membros do Comitê Sindical

uAumento salarial de 11%
uAbono de R$ 2.529,91 
uPiso salarial de R$ 1.949,48
uGarantia de emprego de 
90 dias 
uAbono de férias de um sa-
lário nominal

uTransporte gratuito
uTicket alimentação de 
R$ 499,50 mensal
uAuxilio creche de 
R$ 301,03
uManutenção das demais 
cláusulas da CCT

Companheiro, sua participa-
ção, seu envolvimento nas 

mobilizações é fundamental 
para conquistar a vitória. O tra-
balhador tem que assumir seu 
compromisso de participar des-
sa luta, pois sem ele não conse-
guiremos vencer este desafio. 
Venha, junte-se a nós. Vamos 
todos juntos, pra cima deles 
companheirada!

Pra cima deles companheirada!

Geraldo Valgas, presidente do Sindicato

Campanha Salarial Unificada 2014 .   Minas Gerais

VENHA LUTAR PARA CONQUISTAR!

METALÚRGICO, FAÇA A DIFERENÇA

®

Nossas reivindicações9h - Café dos Metalúrgicos- Ato político com parti-
cipação de deputados e candidatos ao governo de 
Minas Gerais na sede do nosso Sindicato.
14h - Entrega da pauta aos patrões- Com manifes-
tação em frente à sede da FIEMG.
15h - Passeata dos metalúrgicos no centro de BH 
da sede da FIEMG até o Escritório Central da Arce-
lorMittal.

Atividades de lançamento da campanha



A O r t e n g 
c o n s t a n -

temente vinha 
atrasando o 
p a g a m e n t o 
dos salários 
de seus tra-
ba lhado res . 
Na ultima se-
mana também 
estava com 
a 1ª parcela 
da PLR 2014 
atrasada. Em 
virtude dessa 
situação, os companheiros reali-
zaram paralisação de advertên-
cia no dia 22 de julho e conse-
guiram o atendimento de suas 
reivindicações, ou seja, forçaram 
a empresa a colocar em dia os 
pagamentos atrasados.

Esse “costume” de atrasar os 
pagamentos prejudica bastan-
te os trabalhadores, que são 
obrigados a pagar multas sobre 
compromissos vencidos. Espe-
ramos que a 
partir de agora 
esses atrasos 
nos pagamen-
tos não se re-
pitam mais e 
o dono da em-
presa tome juí-
zo passando a 
dar prioridade 
ao pagamento 
de seus traba-
lhadores, afinal 

são eles os que produzem a ri-
queza da Orteng. 

8ª Confraternização foi 
um sucesso

Mesmo debaixo de uma forte 
chuva, dezenas de trabalhado-
res da empresa compareceram a 
8ª festa de Confraternização dos 
trabalhadores da Orteng. 

Agradecemos a presença de 
todos. 

A Plena paralisou suas ativida-
des, deixando aproximada-

mente 150 trabalhadores para-
dos. O pior é que ela não pagou 
seus direitos e o dono da empre-
sa não comparece as reuniões 
agendadas no Ministério do Tra-
balho para dar explicações aos 
trabalhadores.

No inicio de julho várias ferra-
mentas foram retiradas do inte-
rior fábrica “na calada da noite” 
Em virtude disso, o Sindicato e 
trabalhadores 
estão de vigí-
lia permanen-
te na porta da 
empresa para 
impedir que as 
prensas e má-
quinas sejam 
retiradas.

O Sindicato 
já entrou com 
ação na Justi-
ça solicitando 
o arresto dos 

bens para garantir que os traba-
lhadores recebam seus direitos. 
Também solicitou reunião com 
representantes da Federação 
das Indústrias do Estado de Mi-
nas Gerais  para pedir que as 
empresas Stola, Aethra e To-
wer assumam o pagamento das 
verbas rescisórias dos trabalha-
dores, já que a Plena fabricava 
produtos para essas empresas, 
que por sua vez forneciam peças 
para a FIAT.
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EdiTAL dE CoNVoCAção
 
     SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS METALÚRGI-
CAS, MECÂNICAS E DE MATERIAL ELÉTRICO DE BELO HORIZONTE/
CONTAGEM E REGIÃO,  convoca todos os trabalhadores (as) associados 
(as) a entidade sindical, da empresa FERROLENE S/A INDÚSTRIA E CO-
MÉRCIO DE METAIS, localizada no endereço: à Rua Américo Santiago 
Piacenza, nº. 750, Bloco 06/07; Bairro Cinco, Contagem/MG. CEP: 32.010-
030, para realização nos termos do Estatuto Social da Entidade, de AS-
SEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, a se realizar no dia 03/08/2014, 
no horário de 11:30h às 12:30h, no Clube dos Metalúrgicos. As inscrições 
ocorrerão no mesmo dia durante o horário da assembleia, na qual se dará 
a eleição de 4 (quatro membros) empregados que formarão o COMITÊ 
SINDICAL DE EMPRESA, obedecidas as seguintes normas:

a) A apuração dos votos será feita pela mesa escrutinadora, mediante es-
crutínio secreto, nos termos do Estatuto Social.

b) Serão eleitos os 4 (quatro) empregados mais votados, nos termos da 
tabela constante do art. 45 do Estatuto Social.

c) Os eleitos serão empossados imediatamente após apuração dos votos.

d) Será lavrada, lida e aprovada a ata da eleição na própria assembleia.

 
Contagem, 29 de julho de 2014.
 
 

GERALDO VALGAS DE ARAÚJO
-Presidente- 

Em assembleia realizada na portaria da fábrica, os trabalha-
dores da Maxion aprovaram a proposta de 1ª  parcela de 

PLR apresentada pela empresa no valor de R$ 2.000,00, que 
será paga até o dia o 5º dia útil de agosto. 

Na negociação ficou garantido que em novembro deste ano, 
o Sindicato irá sentar com a direção da empresa para discutir a 
2ª parcela da PLR. Os trabalhadores reivindicam uma 2ª parcela 
no valor de R$ 1.650,00, sem metas.  

Na mesma assembléia realizada na portaria da fábrica, os tra-
balhadores se comprometeram em intensificar a mobilização a 
partir de agora para pressionar a empresa a aceitar a reivindi-
cação deles e  também lutar pela vitória na campanha salarial.

Trabalhadores da Maxion aprovam 
valor da 1ª parcela de PLR

Trabalhadores da Plena exigem o 
pagamento das verbas rescisórias

Paralisação obriga 
Orteng a cumprir a CLT

Solidariedade e apoio ao 
companheiro Zé Maria do Sindágua

Em mais um ataque ao mo-
vimento sindical e em nova 

tentativa de criminalização das 
atividades sindicais, a Copa-
sa processou José Maria dos 
Santos por causa de denún-
cia feita pelo Sindágua sobre 
possível fraude em pesquisa 
da companhia direcionada aos 
trabalhadores e trabalhadoras 
da empresa. 

O Sindicato dos Metalúrgicos 
de BH/Contagem e região, 
juntamente com o Sindica-
to dos Refrataristas, repudia 
mais esta afronta da COPA-
SA contra o citado dirigente 
sindical e manifesta seu total 
apoio e solidariedade ao com-
panheiro. Vá em frente Zé Ma-
ria, estamos juntos com você 
nessa luta. 


