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A luta em defesa da 
Previdência Social terá um 

capítulo decisivo no dia 22 de 
março. Os movimentos sindical 
e social farão grandes atos em 
todo o país contra a proposta 
de reforma da previdência 
apresentada pelo governo do 
presidente Bolsonaro (PSL). 

O Sindicato dos Metalúrgicos 
de BH/Contagem e região 
convoca os trabalhadores e 
trabalhadoras para no dia 22 
de março participarem da luta 
pelo direito de se aposentar de 
forma digna e não com um 
benefício inferior a metade do 
salário mínimo.

REFORMA QUER ACABAR 
COM A APOSENTADORIA

A PEC 6/2019, que pretende 
mudar as regras da 
Previdência Social, não 
apresenta nenhuma vantagem 

para os trabalhadores, pelo 
contrário, vai obrigar a 
população trabalhar até morrer 
ou morrer trabalhando.

OBJETIVO É TAMBÉM 
PIORAR LEGISLAÇÃO 
TRABALHISTA

A reboque da proposta da 
reforma da Previdência está 
embutido também mudanças 
nas leis trabalhistas, piorando 
ainda mais a atual legislação. 

No regime de capitalização, 
defendido por Bolsonaro, no 
qual cada trabalhador faz sua 
poupança para se aposentar, a 
contribuição do empregador 
não será mais aplicada sobre o 
salário do empregado, o que 
reduziria o custo da mão de 
obra para a empresa. Por outro 
lado, o trabalhador ainda 
contribuiria, dentro de novas 
regras e com valores a serem 

definidos.

BOLSONARO LIBERAR$1 
BILHÃO EM TROCA DE 
VOTOS NA REFORMA

Impedir que as medidas 
propostas pelo Bolsonaro 
sejam aprovadas pelo 
Congresso e pelo Senado 
passa pela mobilização e luta 
da classe trabalhadora. 
Desesperado para atender a 
demanda do capital financeiro, 
Bolsonaro já liberou R$ 1 
bilhão em emendas 
parlamentares em troca de 
votos pela reforma. 

BOLSONARO NÃO VAI 
CALAR A CLASSE 
TRABALHADORA

Numa tentativa de inviabilizar a 
resistência da classe 
trabalhadora e aniquilar a 
organização sindical contra a 

reforma da Previdência, 
Bolsonaro, na véspera do 
carnaval, expediu Medida 
Provisória (MP 873/2019) com 
o objetivo de sufocar o 
sustento dos sindicatos.

A reforma da Previdência e 
agora a MP 873/2019 
representam ataques sem 
precedentes aos direitos dos 
trabalhadores, às organizações 
sindicais que os representam 
e, por consequência, ao estado 
democrático.

Vamos juntos, no 
dia 22 de março, 
mostrar que as 
manobras e 
mentiras do 
Bolsonaro não terão 
êxito. 

VAMOS JUNTOS LUTAR CONTRA A 
REFORMA DA PREVIDÊNCIA DO BOLSONARO

MANIFESTAÇÃO DIA 22 DE MARÇO

PEC 06/2019, SE APROVADA, VAI OBRIGAR VOCÊ TRABALHAR ATÉ MORRER OU MORRER TRABALHANDO 
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Diante da resistência da 
Vallourec em negociar 

alterações no acordo de Banco de 
Horas individual implantado na 
fábrica, o Sindicato dos 
Metalúrgicos de BH/Contagem e 
região rompeu as negociações 
com a empresa.

O Sindicato entende que o acordo 
de Banco de Horas vigente na 
Vallourec, além de cruel e perverso 
com os trabalhadores, fere a 
legislação trabalhista.

O acordo que os trabalhadores 
foram coagidos a assinar não 
determina uma data limite para 
compensar as horas acumuladas 
de trabalho. Segundo texto da 
legislação atual, a compensação 
deve acontecer a cada seis meses, 
caso contrário, a empresa deve 
pagar as horas trabalhadas.

Vários trabalhadores estão 
pedindo demissão da empresa em 

SINDICATO ROMPE NEGOCIAÇÃO 
SOBRE BANCO DE HORAS COM EMPRESA

VALLOUREC

DEBATE SOBRE O TEMA SERÁ FEITO DURANTE AUDIÊNCIA NA JUSTIÇA DO TRABALHO, DIA 26 DE MARÇO

função dessa forma 
cruel pela qual os 
funcionários são 
submetidos.

O Sindicato também 
não concorda com 
banco de horas aos 
sábados, domingos e 
feriados. Se existe a 
demanda para trabalho 
nos dias em que o 
trabalhador (a) poderia 
estar com seus 

familiares, que a 
empresa pague as 
horas trabalhadas.

No dia 26 de março, às 
09h30, haverá 
audiência na 12ª Vara 
da Justiça do Trabalho, 
para análise do 
processo nº: 0010189-
312019.5.03.0012, que 
trata da nulidade do 
acordo do banco de 
Horas da Vallourec.

Sindicato vai buscar outros caminhos para reverter banco de horas da empresa

Os metalúrgicos (as) da 
GE Transportation 

aprovaram o acordo de 
Participação nos Lucros e 
Resultados (PLR 2019) no 
valor total de R$6.100,00, 
podendo chegar até 
R$6.466,00. A assembleia 
de votação foi realizada 
nessa quinta-feira, 14 de 
março, na portaria da 
empresa.

Depois de duas rodadas de 
negociações entre comissão 
de trabalhadores, sindicato e 
empresa, ficou definido as 
regras para metas de 
faturamento, margem de 
contribuição, índice de 
qualidade – ICP, entrega – 
OTC, absenteísmo, cultura e 

desafio.

O pagamento da PLR será 
realizado em duas parcelas, 
sendo a primeira, de 
R$3.050,00, até o dia 30 de 
julho deste ano, e a segunda 
até janeiro de 2020.

Os trabalhadores da GE 
Transportation também 
aprovaram o desconto da 
taxa de solidariedade 
sindical, reconhecendo que 
o trabalho do sindicato foi 
fundamental para a 
conquista da PLR. Será 
descontado dos 
trabalhadores duas parcelas 
de R$30,00 nas datas em 
que a PLR for paga.

GE TRANSPORTATION

SINDICATO E TRABALHADORES CONQUISTAM 
PLR NO VALOR DE R$6.100,00

REUNIÃO COM EQUIPES INSCRITAS PARA 
CAMPEONATO DE FUTSAL SERÁ DIA 26 DE 
MARÇO

Os representante das equipes 
inscritas para o campeonato dos 

metalúrgicos de futebol de salão vão se 
reunir na sede do sindicato, no dia 26 
de março, às 18h00, para construir a 
tabela da competição, discutir o 
regulamento e definir os dias e horários 
dos jogos.

Quem ainda tiver interesse de 
participar do campeonato pode se 
inscrever até o dia 22 de março, 
através do telefone: (31) 3369-0510 
(Josiane).

Divulgação

Divulgação

Na primeira foto está a comissão reunida, durante reunião. A segunda imagem é da assembleia com trabalhadores

a CNH, o processo de Nnegociação sobre acordo 
de PLR 2019 está bastante 
avançado. A comissão foi 
formada com três trabalhadores, 
dois representante do Sindicato 
e um representante da 

empresa. Já foram realizadas 
duas rodadas de negociação. 
Depois de definir as metas, terá 
início as discussões sobre a 
proposta econômica. Dia 21 de 
março haverá mais uma 
reunião, na sede da empresa.

SINDICATO INICIA NEGOCIAÇÕES DO ACORDO DE PLR DA CNH
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Os metalúrgicos (as) da ESAB estão 
revoltados com o valor da segunda 

parcela da Participação nos Lucros e 
Resultados (PLR 2018) apurado pela 
empresa. A ESAB pagou para os 
trabalhadores (as) R$ 377,00, referente a 
segunda parcela da PLR.

A justificativa da empresa foi que as 
metas não foram alcançadas, entretanto, 
ela não especificou quais pontos não 
foram atingidas. O Sindicato dos 

INCOERÊNCIA

PLR 2018 PAGA PELA ESAB É UMA DAS 
PIORES DOS ÚLTIMOS ANOS

Metalúrgicos de 
BH/Contagem e região, vai 
tentar esclarecer as 
dúvidas diretamente com a 
empresa, do contrário, vai 
encaminhar pedido de 
reunião ao Ministério do 
Trabalho e Emprego 
(MTE) e ao Ministério 
Público do Trabalho (MPT) 
para que a ESAB 
apresente os números das 
metas.

Se por um lado a ESAB 
diz que os metalúrgicos 
(as) não atingiram as 
metas da PLR, por outro 
ela comemora um 
expressivo crescimento de 
11% no quarto trimestre de 
2018 e 9% no ano.

Segundo a própria ESAB, 
houve um forte 
crescimento industrial de 
dois dígitos e teve outro 
trimestre de crescimento 

total de pedidos de dois 
dígitos.

É no mínimo incoerente a 
ESAB pagar essa 
“mixaria” de PLR para os 
trabalhadores se a própria 
empresa divulgou no seu 
quadro de avisos 
comunicado informando 
“forte crescimento, 
impulsionado pela 
inovação e preços... 
quatro grandes aquisições: 
Sandvik e GCE na ESAB e 
ACI na 
Howden...levantamento de 
US$ 450 milhões através 
de uma oferta de 
ações...redução de quase 
4% na taxa de incidentes 
de segurança”, entre 
outros.

Além disso, durante todo o 
ano passado os 
trabalhadores (as) fizeram 
muitas horas extras para 

atender as demandas. 

Em 2017, os trabalhadores 
(as) da ESAB receberam 
R$ 4.700,00 de PLR. 
Somando a primeira e a 
segunda parcela da PLR 
2018, o valor chegou em 
apenas R$977,00. 

O Sindicato teve 
informações de dentro da 
empresa que o lucro 
operacional da ESAB 
atingiu 110%.

O Sindicato dos 
Metalúrgicos vai se 
empenhar na luta pela 
valorização dos 
trabalhadores (as), pois 
eles são peças 
fundamentais no processo 
de crescimento da ESAB. 
Se o bolo cresceu tanto 
como informou a empresa, 
os metalúrgicos merecem 
uma fatia maior dele.

Empresa diz que trabalhadores (as) não atingiram as metas, mas publicou informativo 
comemorando ‘expressivo crescimento’ de 11% no quarto trimestre de 2018 e 9% no ano

SECRETARIA DE MULHERES DO SINDICATO CONVIDA AS COMPANHEIRAS (OS)
PARA O 7º ENCONTRO DE MULHERES METALÚRGICAS 2019
Em meio as discussões 

sobre a proposta 
nefasta do Bolsonaro 
sobre a reforma da 
Previdência, o Sindicato 
dos Metalúrgicos, através 
da Secretaria de 
Mulheres, convoca as 
trabalhadoras e os 
trabalhadores para o 7º 
Encontro de Mulheres 
Metalúrgicas.

O Encontro será no dia 06 
de abril, a partir das 
09h00, na sede do 
Sindicato, rua Camilo 
Flamarion, 55, Jd. 
Industrial, em Contagem.

Com o tema: “Feminicídio 
e Efeitos da reforma da 
previdência na vida das 

mulheres”, o evento vai 
receber a palestrante 
Maria Antonieta, formada 
em letras pela UFMG.

‘Para fazer a luta pelo 
direito de uma 
aposentadoria digna é 
fundamental conhecer o 
que realmente está por 
traz da proposta de 
reforma da Previdência. 
Através do conhecimento 
teremos a capacidade de 
argumentar e debate com 
os colegas de trabalho, de 
escola e com os amigos e 
familiares a importância 
de resistir a proposta 
colocada’, ressaltou 
Margareth, diretora da 
secretaria de mulheres do 
Sindicato.

7º ENCONTRO DE MULHERES METALÚRGICAS 
DIA 06 DE ABRIL A PARTIR DAS 09h00

FEMINICÍDIO E OS EFEITOS DA REFORMA DA PREVIDÊNCIA NA VIDA 

DAS MULHERES SERÃO OS TEMAS DEBATIDOS DURANTE O EVENTO
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A diretoria do Sindicato dos 
Metalúrgicos de BH/Contagem e 

região vem a público desmentir matéria 
publicada no boletim da dita “oposição 
metalúrgica” do CSP/Conlutas, ligado ao 
PSTU, com o título: “Ministério Público 
abre inquérito para apurar irregularidades 
da diretoria do sindicato”.

O Ministério Público do Trabalho (MPT) 
não abriu nenhum inquérito contra a 
diretoria do Sindicato. Durante a 
audiência realizada no dia 30 de janeiro, 
a dita ‘oposição’, sem qualquer 
criatividade, apresentou denúncias 
‘requentadas’ ao MPT.

O que a “oposição metalúrgica” tentou 
fazer foi criar um fato político para ter o 
que publicar no seu boletim, uma vez que 
já havia sido derrotada num pedido de 
liminar feito à Justiça do Trabalho. 

Com base na defesa apresentada pelo 

Sindicato, a Justiça do 
Trabalho negou o pedido 
de afastamento dos 
membros da diretoria da 
instituição e da criação de 
uma junta governativa.

Estes elementos 
comprovam o despreparo 

da dita “oposição 
metalúrgica” para assumir 
o papel de organizador da 
luta sindical. Enquanto o 
Sindicato luta para ampliar 
as conquistas, combater os 
ataques a classe 
trabalhadora e manter a 
instituição forte e atuante, 

a “oposição” divulga 
inverdades para a 
categoria com o objetivo 
de confundir os 
metalúrgicos e tomar a 
direção do Sindicato na 
“mão grande”.

‘OPOSIÇÃO’ REQUENTA DENÚNCIA E MENTE 
PARA TRABALHADORES

PSTU/CONLUTAS NA CONTRAMÃO DOS INTERESSES DOS METALÚRGICOS (AS)

ENQUANTO SINDICATO LUTA EM DEFESA DOS 
METALÚRGICOS, “OPOSIÇÃO” TENTA TUMULTUAR

Diferentemente do 
que a dita “oposição 

metalúrgica” do 
PSTU/CONLUTAS 
publicou no seu boletim, 
a decisão dos 
trabalhadores da 
Hammer de aprovar o 
acordo de compensação 
de jornada foi realizada 
de forma democrática.

Durante a assembleia, 
após consulta do 
Sindicato, os 
metalúrgicos decidiram 
fazer a votação por 
aclamação, entendendo 

que dessa forma 
agilizaria o processo. 
Por maioria absoluta, o 
acordo foi aprovado.

O trabalho do Sindicato 
durante as negociações 
do acordo garantiu para 
os trabalhadores um 
abono extra e excluiu da 
proposta a possibilidade 
de se fazer banco de 
horas em dois sábados 
no mês, domingos e 
feriados.

PSTU/CONLUTAS E SUA FÁBRICA DE CALÚNIAS

O Sindicato dos Metalúrgicos 
de BH/Contagem e região 

convoca os trabalhadores e as 
trabalhadoras para assembleia 
que vai escolher os delegados que 
vão representar a instituição no 
congresso da Confederação 
Nacional dos Metalúrgicos 
(CNM/CUT).

A assembleia será no dia 28 de 
março, das 18h00 às 19h00, na 

sede do Sindicato. Rua Camilo 
Flamarion, 55, Jd. Industrial, 
Contagem.

Neste mesmo dia, a partir das 
19h00 até às 20h00, haverá 
assembleia geral para apresentar 
informações sobre o andamento 
da campanha salarial do setor de 
serralheria e reparação de 
veículos.  

SINDICATO CONVOCA METALÚRGICOS (AS) 
PARA ASSEMBLEIA DIA 28 DE MARÇO
ÀS 18H00 HAVERÁ ASSEMBLEIA PARA ESCOLHA DOS DELEGADOS QUE VÃO REPRESENTAR O 

SINDICATO NO CONGRESSO DA CNM/CUT

CAMPANHA SALARIAL SERRALHERIA E REPARAÇÃO DE VEÍCULOS

Momento em que a maioria dos trabalhadores aprovaram o acordo


