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ÓBITO POR COVID-19

TRABALHADORA DE 60 ANOS QUE PRESTAVA
SERVIÇO NA BELGO MORRE DE CORONAVÍRUS
Divulgação

A

publicidade na portaria da
Belgo Bekaert
comemorando o fato de não ter
nenhum caso de Covid-19
registrado na unidade
Contagem é mais uma
daquelas propagandas
enganosas, ou como se diz
atualmente, é uma FAKE
NEWS. Infelizmente, dentre os
casos de contaminados na
empresa, um resultou em
morte.
Ninguém dentro da fábrica foi
informado sobre o óbito da
auxiliar de serviços gerais
Maria Eldes, nem mesmo o
comitê de crise da Belgo. Eldes
tinha 60 anos e era funcionária
da Magnus Serviços, empresa
terceirizada que presta serviço
dentro da Belgo.

Imagens realizadas no dia 31 de agosto de 2020

empresa insiste em manter
propaganda enganosa. “Ao
omitir os dados sobre vítimas
da doença, empresa cria falsa
sensação de segurança e
coloca trabalhadores em risco”,
lembrou Adelson.
De acordo com o Sindicato dos
Metalúrgicos, a Belgo não toma

os mesmos cuidados com os
prestadores de serviços. “No
início da pandemia procuramos
o RH da empresa para cobrar
atenção aos terceirizados e
prestadores de serviço. A
Belgo, em resposta, disse que
a responsabilidade é do
prestador de serviço’, disseram
os diretores do Sindicato que
trabalham na empresa.

A informação chegou ao
conhecimento do Sindicato dos
Metalúrgicos através de
denúncia, realizada pelos
familiares da vítima. Segundo
eles, o laudo médico atesta a
Covid-19 como causa da
morte.
Os familiares também
denunciaram a falta de apoio
por parte da Belgo e da
Magnus.
Segundo informações, o grupo
Arcelor Mittal já registrou mais
de 150 casos de Covid-19.
Vários estão na planta de
Contagem. Entretanto, a

Maria Elde: Presente!!!

O Sindicato dos
Metalúrgicos de
BH/Contagem e região
lamenta a morte da Maria
Elde e se solidariza com os

familiares e amigos.
“Que este caso sirva
de exemplo para
que a Belgo tenha
mais atenção e
cuidado com todos
os trabalhadores e
que a empresa seja
mais transparente e
verdadeira com as
informações”,
advertiu Adelson.

Março. 2020

CAMPANHA SALARIAL DOS METALÚRGICOS
DE MINAS 2020/2021
ELEIÇÃO DA CIPA

A

primeira reunião entre os
metalúrgicos de minas e a
Fiemg, para negociar as
cláusulas da convenção coletiva
de trabalho, será na próxima
quarta-feira, 02 de setembro.
As principais reivindicações
são: aumento salarial de 5,78%;
abono de R$600,00, para
trabalhadores de empresas que
não têm PLR (Participação nos
Lucros e Resultados);

manutenção de todas as
cláusulas sociais e a ampliação
de medidas de segurança e
higiene para prevenir a
contaminação pelo coronavírus.
A nossa luta é por mais saúde,
empregos, direitos e
valorização.
Todas as informações da
campanha salarial você no site
dos metalúrgicos e em nossas
redes sociais.

O processo eleitoral que vai
eleger os membros da
Comissão Interna de
Prevenção de Acidentes
(CIPA) da Belgo teve início
nessa segunda-feira, 31 de
agosto, e vai até o dia 4 de
setembro.
Todo o processo é
acompanhado pelo
Sindicato dos Metalúrgicos.
Todas as medidas de
segurança estão sendo
tomadas para evitar o
contágio pela Covid-19.

Mulheres da CUT repudiam portaria
que deixa de proteger vida de vítimas
de estupro
Na tarde do dia 28 de
agosto, o Coletivo Nacional
de Mulheres da CUT emitiu
uma nota em repúdio a
portaria Ministério da
Saúde, do governo
Bolsonaro, que deixa de
proteger a vida e segurança
das mulheres e meninas
vítimas de estupro.
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(31) 3369-0548

Segundo as mulheres da
CUT, é uma atitude
vergonhosa:

www.sindimetal.org.br
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