
Co m p a -
n h e i r o s 

chegou a 
hora de unir 
forças com 
o Sindicato 
e lutar para 
conquistar a 
vitória nes-
ta campanha 
salarial. Sua 
participação é 
fundamental 
para fortale-
cer a nossa 
luta.

A mobilização dos trabalhadores reflete 
na mesa de negociação e determina o ta-
manho da conquista. Se a companheira-
da participar e se envolver na luta, tenho 
certeza que vamos conquistar um acordo 
vitorioso com o atendimento das nossas 
principais reivindicações.
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ESPECIAL CINCO CINCÃO

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 
salário nominal

uTransporte gratuito

uTicket alimentação de 
R$ 499,50 mensal

uAuxilio creche de 
R$ 301,03
uManutenção das 
demais cláusulas da 
CCT

Nossas reivindicações

CAMPANHA SALARIAL UNIFICADA 2014

Agendada a primeira 
negociação com a FIEMG

Os metalúrgicos de Minas entre-
garam a pauta de reivindicações 
da campanha salarial para os pa-

trões no dia 31 de julho, mas a FIEMG 
(sindicato patronal) só agendou a pri-
meira reunião de negociação para o 

dia 29 de agosto, quase um mês depois. 
Isso mostra todo o descaso dos pa-

trões mineiros do setor com a catego-
ria, afinal, deveria ser de interesse de 
ambas as partes, chegar a um acordo o 
mais rápido possível...ou não?

Independente de quando seja a primei-
ra reunião é preciso começar já a mobi-
lização no interior da fábrica, pois os tra-
balhadores não podem ficar aguardando 
a “boa vontade” dos patrões. Avanços 
não se ganham, se conquistam na luta!

Unidade e luta são os 
caminhos para a vitória

Geraldo Valgas
presidente do Sindicato



No dia 10 de agosto, a partir das 
11h30, será realizada no Clube 

dos Metalúrgicos, assembleia extraor-
dinária com os trabalhadores da ICG 
para eleger o Comitê Sindical (CSE) 
na empresa. A eleição será através do 
voto secreto e os três companheiros 

mais votados irão compor o primeiro 
comitê sindical da fábrica.

Eles terão o papel de resolver pro-
blemas que acontecem no chão de 
fábrica e também negociar com a em-
presa reivindicações especificas dos 
trabalhadores como, por exemplo, a 

questão da equiparação salarial, pla-
no de cargos e salários, entre outros.

Os CSEs fortalecem a luta dos tra-
balhadores e ajudam a resolver os 
problemas com mais eficiência e no 
próprio local onde eles acontecem, 
ou seja, no chão de fábrica. Além 
disso, os comitês dão mais prote-
ção e motivação aos trabalhadores, 
inibindo os abusos cometidos pela 
chefia.

Vários funcionários da Ma-
xion  foram demitidos ar-

bitrariamente, sem nenhum 
motivo e sem receber nenhu-
ma explicação.  A atitude de-
monstra toda a arbitrariedade 
e falta de respeito da empre-
sa com esses companheiros 
que contribuíram durante 
anos para o seu crescimento.

A maioria desses compa-
nheiros eram funcionários 
antigos e nunca tiveram qual-
quer tipo de problema disciplinar 
dentro da empresa. Os demais são 
trabalhadores em vias de aposen-
tadorias, deficientes fisicos ou com 
problemas de saúde ocasionados 

pelo trabalho. 
O Sindicato considera que a em-

presa praticou demissão em massa 
e, por esse motivo esta solicitando 
a intervenção do Ministério do Tra-
balho.

A festa de confraternização dos traba-
lhadores da Ferrolene realizada no 

Clube dos Metalúrgicos no último domin-
go, 03 de agosto, foi um sucesso, pois 
teve grande participação dos trabalha-
dores da empresa.

Os trabalhadores puderam se divertir 
bastante e esquecer por algumas horas 
os problemas do trabalho, saboreando 
um delicioso churrrasco, acompanhado 
de uma bebida bem geladinha. Valeu 
companheirada, outras festas e até me-
lhores virão.
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EdiTAL dE CoNVoCAção
 

SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS 
METALÚRGICAS, MECÂNICAS E DE MATERIAL ELÉTRICO 
DE BELO HORIZONTE/CONTAGEM E REGIÃO,  convoca 
todos os trabalhadores (as) associados (as) a entidade sindi-
cal, da empresa ICG PROMA BRASIL ESTAMPARIA E FER-
RAMENTARIA LTDA, localizada no endereço: Rua Haeckel 
Ben Hur Salvador 101. Bairro Cinco, Contagem/MG. CEP: 
32010-120, para realização nos termos do Estatuto Social da 
Entidade, de ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, a se 
realizar no dia 10/08/2014, 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 3 (três membros) empregados que formarão o COMITÊ 
SINDICAL DE EMPRESA, obedecidas as seguintes normas:
a)A apuração dos votos será feita pela mesa escrutinadora, 
mediante escrutínio secreto, nos termos do Estatuto Social.
b)Serão eleitos os 3 (três) empregados mais votados, nos ter-
mos da tabela constante do art. 45 do Estatuto Social.
c)Os eleitos serão empossados imediatamente após apura-
ção dos votos.
d)Será lavrada, lida e aprovada a ata da eleição na própria 
assembleia.

Contagem, 05 de agosto de 2014.
GERALDO VALGAS DE ARAÚJO

-Presidente-

Eleito o comitê sindical da Ferrolene
No dia 03 de agosto, du-

rante a festa de confra-
ternização dos trabalhado-
res da Ferrolene no Clube 
dos Metalúrgicos, foi realiza-
da sssembleia geral extraor-
dinaria, às 11h30, (conforme 
edital publicado no jornal 
Hoje em Dia), para eleger o 
1º Comitê Sindical na empre-
sa. Os companheiros eleitos 
são o João Batista da Silva, 
Daniel Marques Alves, Jere-

mias Marcos de Rezende e 
Edson José da Silva (foto).

Três desses companhei-
ros eleitos já eram mem-
bros da comissão que vinha 
negociando uma pauta de 
reivindicações (veja abaixo) 
com a empresa.  O Comitê 
Sindical tem a tarefa de dar 
continuidade à negociação 
dessa pauta e também re-
solver todos os problemas 
que acontecerem no chão 

de fábrica, como assédio 
moral, abusos da chefia, en-
tre outros.  

Sobre a pauta de reivin-
dicações apresentada pelos 
trabalhadores, a empresa 
ficou de apresentar uma res-
posta no dia 21 de agosto. A 
Ferrolene é uma importante 
empresa da nossa categoria 
que conta atualmente com 
aproximadamente 300 fun-
cionários.

Festa de confraternização foi um sucesso
u PLR (descontos indevidos)
u Horas a mais no 1º e 2º turno
u VaLe combustível
u Lanche final de semana
u Café da manhã
u Empréstimo consignado CEF
u Alterações de funções (auxiliar de ser-
viços gerais, agente de produção)
u Horário central
u Festa de final de ano (dia 21/08, às 8h)

Pauta que está sendo 
negociada com a empresa

Demissão em massa na Maxion Sindicalização interna na 
Magneti Marelli e Maxion
Atenção trabalhadores da 

Magneti Marelli, e Maxion, 
nos dias 07 e 08 de agosto ( 
5ª e 6ª feira), de 10h às 14h e 
de 18h às 20h30, uma equi-
pe do Sindicato estará nessas 
empresas  para realizar traba-
lho de sindicalização no inte-
rior das fábricas.

Esperamos que os traba-
lhadores aproveitem para se 
associar. Quando o número 
de sócios cresce, o SIndicato 
se fortalece. E só um sindica-

to forte é garantia de amplia-
ção e defesa dos direitos da 
categoria. 

Vale lembrar aos trabalha-
dores dessas duas empre-
sas, que já possuem planos 
de saúde,  que ao se associar 
ao Sindicato, eles ganham o 
direito de acrescentar mais 
uma pessoa (pai, mãe, irmão) 
como dependente e assim 
também ter acesso a todas as 
vantagens que nossa entida-
de oferece.

Na ICG também haverá 
eleição do Comitê Sindical


