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Campanha Salarial Unificada 2014

A Fiemg agendou para o dia 29 de 
agosto a primeira rodada de ne-
gociação pela campanha salarial 

2014. A reunião acontecerá quase um 
mês depois da entrega da pauta, reali-
zada no dia 31 de julho.

É preciso ficar atento, pois em São 
Paulo e Porto Alegre, onde a campanha 
salarial dos metalúrgicos já começou há 

vários meses, a negociação não está 
avançando por causa da choradeira dos 
patrões.

A campanha salarial nessas localida-
des mostra que as negociações com os 
patrões de Minas também não serão 
nada fáceis e o caminho para conquis-
tar um acordo vitorioso é a unidade e 
mobilização dos trabalhadores.

Agendada 
primeira reunião 
de negociação
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Fique por 

dentro
 da CCT

A Secretaria de Saúde do 
Trabalhador, instância 

executiva do Sindicato dos 
Trabalhadores da catego-
ria Metalúrgica, realizou 
nos dias 01 e 02 de agosto 
o III Seminário de Saúde e 
Segurança, abordando o 
tema “proteja suas mãos, 
elas são insubstituíveis”. 

Foram momentos de 
aprendizado e reafirmação 
da importância da CIPA na 
prevenção de acidentes e 
preservação da saúde, in-
tegridade física e da vida 
no ambiente de trabalho. 

Após exposição de dados 
sobre os acidentes ocorri-
dos nos últimos três anos, 
catalogados no Departa-
mento de Saúde, o técnico 
de Segurança do Trabalho 
Alexandro Anselmo iniciou 
o seminário fazendo ex-
posição sobre o item 5.16 
da NR-5 que versa sobre 
as atribuições da CIPA re-
forçando a abrangência de 
uma CIPA atuante. Foi ex-
celente a participação da 

platéia com im-
portantes pergun-
tas e comentários. 

Em seguida foi 
proferida a pales-
tra do convidado 
Dr. Fábio Morei-
ra, que expos tó-
picos sobre as 
responsabilida-
des civil e crimi-
nal que pesa so-
bre o conjunto da 
CIPA em caso de 
acidente grave ou morte 
por acidente no trabalho. 

À tarde foi a vez do en-
genheiro Marcos Botelho, 
AFT da SRTE/SEGUR que 
apresentou aspectos da 
NR-12 proteção de má-
quinas e equipamentos de 
forma muito didática, in-
clusive com demonstração 
de falha segura em caso 
de pane em máquinas ou 
equipamentos. 

Já a palestra sobre apo-
sentadoria especial foi feita 
pelo Técnico do INSS An-
tônio Claudio, que explicou 

de ta l ha -
damente 
sobre as 
várias for-
mas de 
aposenta-
doria en-
fatizando 
a aposen-
t a d o r i a 
especial. 

No se-
gundo dia 

de seminário, o diretor do 
Sindicato e membro da 
executiva da CNM/CUT – 
Ubirajara de Freitas (Bira) 
falou sobre a importância 
da organização dos tra-
balhadores nos locais de 
trabalho, dando ênfase a 
criação de Comitês Sin-
dical por Em-
presa (CSE) 
para atender 
de forma mais 
imediata as 
necessidades 
de ação para 
solucionar de-
mandas. 

Em seguida 
apresentaram 
a Dra. Regi-
na e Dra. Fá-
tima, ambas 
do CEREST 
de Contagem, 
que abordaram 
o tema saúde 
mental no tra-
balho. No en-
cerramento to-
dos receberam 

um certificado de participa-
ção que servirá de enrique-
cimento do currículo agre-
gando mais conhecimento 
sobre saúde e segurança.

Elaborado pela Secretária de 
Saúde e Segurança do Trabalhador 

do Sindicato 

Seminário abordou necessidade de proteção das mãos

Cláusula 11ª- Salário na 
Readmissão de Empregados
O empregado, readmitido no prazo 
máximo de 12 meses após a de-
missão para o mesmo cargo que 
exercia anteriormente, não poderá 

r e c e b e r salário inferior ao que recebia na 
data de demissão, acrescido dos reajustes porven-
tura concedidos coletivamente à sua categoria pro-
fissional.
Cláusula 12ª - Salário Substituição
Fica assegurado ao empregado substituto, nas subs-
tituições superiores a 30 dias consecutivos, mesmo 
quando eventuais, o direito de receber salário igual 
ao do empregado substituto.
Parágrafo Único- Aplica-se o disposto no “caput” 
desta cláusula nas hipóteses de substituições su-
cessivas, desde que a soma dos períodos ultrapas-
se a 31 dias consecutivos.

O presidente do Banco 
Central (BC), Alexan-

dre Tombini, afastou a ideia 
de que o país passe por al-
guma crise ou que a econo-
mia esteja em um quadro 
de estagflação. “Estamos 
longe da realidade da esta-
gflação”, disse, notando que 
tem havido progresso, sim, 
na parte da inflação.

Em resposta a perguntas 
dos senadores da Comissão 
de Assuntos Econômicos 
(CAE) do Senado, o dirigente 
da autoridade monetária ob-

servou que o país caminha 
para o terceiro mês seguido 
de deflação nos IGPs. “Isso 
diz algo sobre os preços ao 
consumidor. Não é por outra 
razão que o BC não subiu a 
taxa de juros”, disse.

“Certamente não podemos 
falar de crise aqui. Que crise 
é essa que estamos com o 
menor nível de desempre-
go? Que crise é essa que 
estamos com inflação sob 
controle?”, questionou.

Fonte: Valor Econômico

Banco Central diz que 
Brasil não está em crise



No dia 
11 de 

agosto, o 
Sindicato 
dos Me-
talúrgicos 
de BH/
Contagem 
e região 
completou 
80 anos 
de funda-
ção. Com uma trajetória forjada na luta nossa 
entidade conquistou o respeito e o reconheci-
mento do movimento sindical em todo o Brasil 
e no mundo

A direção do Sindicato considera que uma 
data tão importante como essa não pode pas-
sar em branco, por isso preparou uma série 
de atividades para comemorar o aniversário 
de 80 anos da nossa entidade.

Entre os eventos que serão organizados 
estão o campeonato de futsal dos metalúrgi-
cos, o concurso Garota Metalúrgica, a revista 
dos 80 anos do Sindicato e uma homenagem 
a 80 pessoas que de uma forma ou de outra 
contribuíram na luta da categoria e para o en-
grandecimento da nossa entidade.

Mas queremos também fazer um agradeci-
mento especial a todos os que foram ou são 
sócios da nossa entidade. Sem vocês não 
teria sido possível chegar até aqui com uma 
história tão rica em conquistas e vitórias. Mui-
to obrigado!

No dia 03 de agosto, 
durante a festa de 

confraternização dos tra-
balhadores da Ferrolene 
no Clube dos Metalúrgi-
cos, foi realizada assem-
bleia geral extraordina-
ria, às 11h30, (conforme 
edital publicado no jornal 
Hoje em Dia), para ele-
ger o 1º Comitê Sindical 
na empresa. Os com-
panheiros eleitos são 
o João Batista da Sil-
va, Daniel Marques 
Alves, Jeremias Mar-
cos de Rezende e 
Edson José da Silva 
(foto).

Três desses com-
panheiros eleitos já 
eram membros da 
comissão que vinha 
negociando uma 
pauta de reivindica-
ções (veja abaixo) 

com a empresa.  O Co-
mitê Sindical tem a tare-
fa de dar continuidade à 
negociação dessa pauta 
e também resolver to-
dos os problemas que 
acontecerem no chão de 
fábrica, como assédio 
moral, abusos da chefia, 
entre outros.  

Sobre a pauta de rei-

vindicações apresentada 
pelos trabalhadores, a 
empresa ficou de apre-
sentar uma resposta no 
dia 21 de agosto. 

A Ferrolene é uma 
importante empresa da 
nossa categoria que 
conta atualmente com 
aproximadamente 300 
funcionários.
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Nossas reivindicações

Manutenção das demais cláusulas da CCT

Aumento salarial de 11%

Abono de R$ 2.529,91 

Piso salarial de R$ 1.949,48

Garantia de emprego de 90 dias 

Abono de férias de um salário nominal

Transporte gratuito Ticket alimentação de R$ 499,50 mensal

Auxilio creche de R$ 301,03
*

*

*

*

*

*
*

*

*

CAMPANHA SALARIAL UNIFICADA 2014

Como está a negociação nos outros estados?

Os metalúrgicos de Minas, com data base em 1º de outubro, estão começando a campanha 
salarial, mas em outros estados, como SP e RS, ela já está a todo vapor

Em Porto Alegre, o Sin-
dicato dos Metalúr-

gicos tenta negociar um 
acordo capaz de garantir à 
categoria a reposição das 
perdas e um bom aumento 
salarial, porém, as nego-
ciações não avançam por-
que os patrões fincaram pé 
numa proposta de reajuste 
de 6,32% que mal repõe 
a inflação. Diante deste 
quadro adverso, a catego-
ria resolveu intensificar as 
mobilizações. 

Em São Paulo, no ABC 

paulista, as negociações 
com a FIESP também já 
começaram há quase um 
mês e não houve avanços, 
pois a patronal é só “cho-
radeira” e até agora não 
apresentou uma proposta 
decente em nenhum dos 
Grupos de negociação. 

Em algumas empresas 
de lá, os trabalhadores e 
o Sindicato já estão prepa-
rando paralisações. 

Fontes: Sindicatos dos Meta-
lúrgicos do ABC e de Porto Alegre

Eleito o comitê sindical da Ferrolene

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

Pauta que está sendo negociada com a empresa
u Empréstimo consignado CEF
u Alterações de funções (auxiliar de 
serviços gerais, agente de produção)
u Horário central
u Festa de final de ano (dia 21/08, às 8h)

Sindicato comemora 
80 anos de fundação
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Trabalhadores das 
Aethras aprovam PLR
Em assem-

bleias reali-
zadas na troca 
de turno com 
os trabalhado-
res das Aethras 
Centauro e 
TEC, em 22 de 
julho passado, 
marcaram o en-
cerramento das 
negociações de 
PLR para o ano 
de 2014. 

As propostas de metas acerta-
das pelas comissões foram apre-
sentadas aos representantes 
do Sindicato Pádua e Welington 
(Banda Larga), que colocaram 
para serem apreciadas e votadas 
em assembleias na portaria da 
Centauro e posteriormente nas 
unidades Hammer e Thera, onde 
os trabalhadores foram unanimes 
na aprovação. 

Nas assembleias foram aprova-
das também uma contribuição dos 
trabalhadores em favor do sindi-
cato de 1,52% do valor total a ser 

descontado. Da contribuição arre-
cadada, 10% serão transformadas 
em cestas básicas a serem doa-
das a entidades carentes como 
creches e casa de apoio a idosos. 

Na oportunidade também foi in-
formado aos trabalhadores sobre 
uma sindicalização interna na em-
presa que ocorrerá neste mês de 
agosto, em todas as unidades. Os 
trabalhadores poderão, ao se as-
sociar ao Sindicato, agregar como 
dependente a mãe, pai ou irmão 
inválido para ter acesso ao serviço 
médico oferecido pela nossa enti-
dade.   

Começou negociação da 
PLR com a Belgo Bekaert

Na segunda-feira 
(04/08) começou o 

processo de negociação 
da PLR 2014 com a Bel-
go Bekaert Arames. Nes-
sa primeira reunião, o re-
presentante da empresa 
falou que eles estão com 
pressa e querem uma ne-
gociação que termine ain-
da este mês. 

Vale lembrar que no 
mês de maio deste ano, 
o Sindicato havia solicita-
do ao RH da empresa, a 
abertura da negociação, 
mas ela ignorou o pedi-
do. Agora, no entanto, ela 
quer pressa. 

Companheiros, o diretor 
do Sindicato Wilton Gon-
çalves, deixou bem claro 
na reunião, que não so-
mos contra uma negocia-
ção rápida, mas ressaltou 
que é preciso fazer uma 
discussão bem clara e 
transparente sobre as me-
tas e indicativos da PLR. 

Foi informado ao re-
presentante da empresa 
que, caso não se chegue 
a uma conclusão no tem-
po previsto, o Sindicato 
não aceitará o encerra-
mento da negociação, 
como aconteceu no ano 
passado, quando o acor-
do foi acertado entre em-
presa e os membros da 
comissão, sem o aval do 
Sindicato. 

Também deixamos cla-
ro para a empresa na 
reunião, que mesmo se 
chegarmos a um acordo 
na mesa de negociação, 
o Sindicato irá convocar 
uma assembleia com to-
dos os trabalhadores para 
que eles tenham conhe-
cimento das propostas e 
votem a favor ou contra 
da mesma. Fiquem aten-
tos companheiros, pois 
as próximas reuniões es-
tão agendadas para os 
dias 11 e 13 de agosto.

Orteng cresce mas atrasa 
pagamentos de salários

No dia 22 de julho os tra-
balhadores da Orteng re-

alizaram uma paralisação de 
advertência porque estavam 
cansados com os constantes 
atrasos no pagamento dos sa-
lários. Diante da determinação 
mostrada pelos trabalhadores, 
a empresa não teve outro ca-
minho que o de recuar e regu-
larizar a situação.

O motivo dos atrasos é por-
que a empresa estava sem di-
nheiro? Não, o pior de tudo é 
isso. O atraso nos pagamento 
não tem nada a ver com crise. 
A empresa está crescendo e 
lucrando cada vez mais.

O motivo dos atrasos é o 
descaso da empresa com seus 
trabalhadores. É a falta de re-
conhecimento e valorização 
com quem justamente produz 
as riquezas dela, ou seja, seus 

trabalhadores.
Não somos nós do Sindica-

to quem estamos falando que 
a Orteng está faturando muito. 
Quem, falou isso foi o próprio 
vice-presidente da empresa, 
Ricardo Vinhas, em entrevista 
ao jornal  O Tempo do dia 03 
de agosto de 2014.

Segundo Vinhas disse ao ci-
tado jornal, a empresa deverá 
encerrar o ano com um fatura-
mento liquido de aproximada-
mente R$ 560 milhões. Além 
disso, informou que a Orteng 
pretende investir na criação de 
uma nova fábrica até 2015.

Companheiros, uma empre-
sa que tem um lucro desses, 
mas quase todo mês atrasa 
pagamento de salários e até 
da primeira parcela da PLR, 
valoriza ou até mesmo respeita 
seus trabalhadores? 

Estão abertas as inscrições 
para o Concurso Garota 

Metalúrgica promovido pelo 
Coletivo de Mulheres do Sin-
dicato. As interessadas em 
participar devem fazer sua 
inscrição através dos e-mails 
presidente.metalvalgas@hot-
mail.com ou secretariageral@
sindimetal.org.br. 

Se preferirem, podem com-
parecer na sede do Sindicato 
(Camilo Flamarion, 55, Jardim 
Industrial- Contagem) para re-
alizar pessoalmente sua ins-
crição. 

A única condição para par-
ticipar é que a candidata seja 
trabalhadora metalúrgica, as-
sociada ou não ao Sindicato. 
No momento da inscrição ela 
deve informar o nome e a fá-
brica na qual trabalha.

As inscrições começam dia 
11/08 e vão até 12/09. O con-
curso será realizado no dia 12 
de outubro de 2014 no Clube 
dos Metalúrgicos. 

Haverá importantes premia-
ções para as primeiras colo-
cadas. Não percam tempo, 
inscrevam-se já!

Abertas as inscrições para o 
Concurso Garota Metalúrgica


