
Edição 243
10/06 à 14/06/2019

É GREVE PORQUE É GRAVE!

UNIFICOU! É ESTUDANTE JUNTO 

COM TRABALHADOR!

ATO UNIFICADO, 11H, 
CONCENTRAÇÃO: PRAÇA AFONSO ARINOS/BH

PARTICIPE VOCÊ TAMBÉM DESSA LUTA  CONTRA A RETIRADA DE DIREITOS!

urante as reuniões Dde organização da 
Greve Geral, marcada 
para o dia 14 de junho, 
várias categorias 
informaram que vão 
parar completamente 
suas atividades, entre 

elas, professores, 
trabalhadores dos 
Correios, da saúde, 
metroviários, 
eletricitários, 
trabalhadores da 
Copasa e servidores 
municipais.

Com o transporte 
público parado, os 
trabalhadores não 
devem ir ao trabalho. É 
a hora de somar força 
ao movimento sindical e 
mostrar a insatisfação 
com a proposta de 

reforma da previdência 
do governo Bolsonaro. 

Vamos, juntos, parar o 
país em defesa dos 
nossos direitos.
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urante assembleia realizada no dia D5 de junho, na sede do Sindicato 
dos Metalúrgicos de BH/Contagem e 
região, os trabalhadores, da ativa e 
aposentados, sócios da entidade, 
foram contrários ao recurso 
apresentado pelo senhor Luiz Carlos 
Santos Araújo, questionando o 
resultado da eleição que elegeu a 
chapa 1 da CUT.

Seguindo o que determina o Estatuto 
da entidade quando há 
questionamento sobre o resultado de 
eleição, o Sindicato convocou 
assembleia, através do boletim “O 
Metalúrgico” e do jornal “Hoje em Dia”, 
para deliberar sobre o assunto. A 
assembleia foi realizada em três 
horários: 09h, 15h e 18h. Os votos 
foram em escrutínio secreto. 

Durante as assembleias, foi aberto o 
espaço para que o senhor Luiz Carlos 
fizesse a defesa do recurso, porém ele 
não compareceu e nem mandou 
representante. Na véspera, o senhor 
Luiz Carlos, juntamente com o 
PSTU/Semlutas, entrou na justiça com 
pedido de tutela de urgência para 
cancelar a assembleia, mas a 
solicitação foi negada pelo juiz 
Alexandre Reis Pereira de Barros.

91 pessoas votaram nas assembleias. 
Foram 88 votos contra o recurso, 1 
voto a favor e dois votos em branco.

ASSEMBLEIA COM TRABALHADORES DA CATEGORIA REJEITA 
RECURSO QUE QUESTIONAVA RESULTADO DA ELEIÇÃO

PROCESSO LEGITIMADO

 decisão dos Atrabalhadores de 
rejeitar o recurso que 
questiona o resultado da 
eleição do Sindicato 
representa mais uma 
derrota para os membros 
da dita oposição 
metalúrgica do 
PSTU/Semlutas e dá 
ainda mais legitimidade ao 
processo eleitoral e a 
eleição dos metalúrgicos 
da CUT.

Desde 2005, ano em que 
foram derrotados pelos 
metalúrgicos da CUT, os 
trabalhadores dizem NÃO 
para o pessoal do 
PSTU/Semlutas. 
Entretanto, eles não 
aceitam a derrota. Para se 
ter uma ideia, a oposição 
já apresentou mais de dez 
pedidos de liminar; todos 
negadas pela Justiça. 
Como pelo voto eles não 
conseguem vencer, tentam 
ganhar o Sindicato no 
“Tapetão”.

PSTU/SEMLUTAS 
É MAIS UMA VEZ 
DERROTADO PELOS
TRABALHADORES (AS)

 Juiz Alexandre Reis Pereira de Barros, Oda 4º Vara da Justiça do Trabalho de 
Contagem, adiou para janeiro de 2021, 
instrução sobre o processo de nº: 0010553-
43.2019.5.03.0031, que questiona a 
legitimidade da eleição do Sindicato dos 
Metalúrgicos, realizada em maio de 2019. A 
decisão foi tomada durante audiência 
realizada nessa quinta-feira, 06 de junho.

O juiz também determinou que a audiência 
agendada para setembro deste ano, sobre 
o processo de nº 0011032-67-
2018.5.03.0032, também fosse remarcada 
para janeiro de 2021.

JUSTIÇA REMARCA PARA 2021 
AUDIÊNCIA SOBRE 
QUESTIONAMENTOS
DO PSTU/SEMLUTAS s empresas com mais de 10 (dez) Aempregados concederão ao 

empregado em gozo de benefício de 
Auxílio Previdenciário (B31 ou B91), 
entre o 16º (décimo sexto) e 150º 
(centésimo quinquagésimo) dia de 
afastamento uma complementação de 
salário. A complementação será 
equivalente a diferença entre o salário 
nominal e o valor efetivamente 
recebido da Previdência Social, 
deduzido de parcela equivalente ao 
desconto para o INSS. O valor da 
complementação ora instituída não 
poderá superar o limite máximo do 
salário de contribuição previdenciária 

do empregado. 

§ 4º - As empresas que já fornecem, a 
seus empregados, assistência médica 
e/ou farmacológica, manterão tal 
assistência aos seus empregados 
vítimas de acidente do trabalho ou de 
doença profissional, até o limite de 10 
(dez) meses e aos afastados por 
doença não relacionada ao trabalho, 
até o limite de 180 (cento e oitenta) 
dias, contados da data do 
afastamento, podendo as empresas, a 
seu critério, manter as condições mais 
favoráveis já praticadas. 

Art. 22 - COMPLEMENTAÇÃO DE AUXÍLIO PREVIDENCIÁRIO 

A CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO DOS 
METALÚRGICOS GARANTE AO TRABALHADOR:


