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PLR 2022

COMO CONQUISTAR UM BOM ACORDO?
CAPACITAÇÃO E CONHECIMENTO SOBRE EMPRESA SÃO FUNDAMENTAIS

O

processo de
construção de um
programa de Participação
nos Lucros e Resultados
(PLR) vai muito além de
somente entregar a pauta
de reivindicação e sentarse à mesa de negociação.
Para alcançar um acordo
que realmente valorize o
conjunto dos
trabalhadores e que tenha
metas atingíveis, é
importante conhecer a
empresa, escutar os
trabalhadores do chão de
fábrica, estudar sobre o
seguimento que ela atua
e saber um pouco sobre
técnicas de negociação.

A escolha da comissão
negociadora também é
fundamental para
conquistar um acordo
satisfatório. Se você tem o
perﬁl de liderança,
coloque seu nome a
disposição para fazer
parte da comissão.
O Sindimetal se
encarrega de ajudar no
processo de capacitação.
No próximo dia 25 de
março vai acontecer o
seminário online de PLR.
Especialista de várias
áreas vão contar suas
experiências para ajudar
na formação dos
trabalhadores.

JOAQUIM
DE OLIVEIRA
ÍCONE DA
LUTA SINDICAL

No dia 24 de fevereiro teve início a
campanha de PLR 2022. O
Sindimetal enviou a pauta de
reivindicação para várias empresas.
Alguns acordos já foram fechados
com valores superiores ao do ano
passado.

ASSÉDIO MORAL NA PROMA

MPT SERÁ ACIONADO PARA APURAR DENÚNCIAS
EMPRESA SABE DO CASO, MAS NÃO TOMA PROVIDÊNCIAS

O

Ministério Público de
Trabalho (MPT) será
acionado pelo Sindicato
dos Metalúrgicos de
BH/Contagem e região
para intervir a respeito da
denúncia de assédio moral
coletivo na Proma.
Segundo os
trabalhadores, o
coordenador de produção
da Proma trata os
funcionários com
desrespeito e arrogância,
coloca apelidos
pejorativos nos

metalúrgicos, usa a
demissão por justa causa
para fazer pressão
psicológica e aplica falta
em quem esquece o
crachá de acesso à
fábrica.
Vários pais de família já
foram demitidos da
empresa por causa do
total despreparo desse
coordenador de produção.
Infelizmente a direção da
Proma se mantem omissa
a tudo isso.

NO DIA 30/04 HAVERÁ UM
EVENTO EM HOMENAGEM
AO JOAQUIM DE OLIVEIRA,
NA SEDE DO SINDIMETAL

NO DIA 19/03
JOAQUIM
COMPLETARIA

100 ANOS

Uma trabalhadora foi afastada de
suas atividades por problemas
psicológicos. Ela foi diagnosticada
com transtorno de ansiedade e
depressão, provocados pelo
assédio moral desse coordenador.

Joaquim de Oliveira resistiu e lutou
bravamente em defesa da classe
trabalhadora durante a ditadura militar.
Para enganar a repressão, Joaquim,
desempregado, fazia da venda de
tempero um momento de concientização
política com os trabalhadores. Ele foi
pioneiro na luta pela organização por
local de trabalho.

CENTRO DE MEMÓRIA DA

CLASSE TRABALHADORA

CMCT
Centro de Memória da Classe Trabalhadora

Sindicato dos Metalúrgicos
de BH/Contagem e Região

®
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ESPECIAL

MÊS DAS MULHERES
PRINCIPAL DESAFIO PARA 2022 É DERROTAR BOLSONARO

O

dia internacional das
mulheres, 8 de março, é o
momento de reﬂetir sobre as
conquistas, os avanços e as
vitórias, mas também é a ocasião
perfeita para debater as
diﬁculdades, as diferenças, as
angústias e os desaﬁos futuros.

“Mudar essa realidade somente
será possível com luta, união e
investimento em política pública
que crie mecanismos eﬁcientes de
proteção e combate à violência
contra as mulheres”, disse
Margareth Gonçalves, secretária
de mulheres do Sindimetal.

E o primeiro desaﬁo das mulheres
metalúrgicas em 2022 deve ser
derrotar o Bolsonaro na eleição
deste ano e eleger um governo
progressista, democrático,
preparado para lidar com as
diferenças e que respeite os
direitos das mulheres.

Através da luta da Secretaria de
Mulheres do Sindicato dos
Metalúrgicos de BH/Contagem e
região, conseguimos inserir na
Convenção Coletiva de Trabalho
(CCT) dos metalúrgicos de Minas
cláusulas voltada para mulheres,
como creche, garantia de
emprego e remanejamento de
função da gestante, aleitamento,
atestado médico pediátrico, saúde
da mulher, entre outros.

O despreparo e a falta de
sensibilidade do atual governo
resultaram em redução de
investimento em políticas públicas
voltadas para as mulheres,
aumento expressivo nos casos de
violência doméstica e feminicídio.
O Brasil é hoje o 5º país que mais
mata mulheres de forma violenta.

Mas também é fundamental
avançar e fortalecer Consolidação
das Leis do Trabalho (CLT).

8º ENCONTRO DE MULHERES
O encontro será repleto de atrações,
começando pelo café da manhã especial.
As convidadas terão a oportunidade de
trocar experiência com mulheres de várias
áreas prossionais, durante o momento de
palestra. Será servido um delicioso almoço e
logo depois haverá atividade aeróbica, em
solo e na piscina, com o personal
@thiagolowpersonal.

MOBILIZAÇÃO E LUTA

SUGGAR
No dia 4 de março, os trabalhadores da Suggar,
juntamente com o Sindicato dos Metalúrgicos,
zeram uma grande manifestação na portaria
da empresa, cobrando transparência nas metas
estabelecidas no acordo de Participação nos
Lucros e Resultados (PLR), equiparação salarial,
combate ao assédio moral e maior atenção à
segurança e a saúde dos trabalhadores.

BELGO BEKAERT
O Sindicato dos Metalúrgicos foi com o
caminhão de som pra portaria da Belgo, dia
16/02, para protestar contra a truculência e o
autoritarismo da empresa, que toma várias
decisões sem dialogar com o Sindicato.
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