
s metalúrgicos vivem 
mais um dilema no 
p r o c e s s o  d e 

n e g o c i a ç ã o  d a  C o n v e n ç ã o 
Coletiva de Trabalho 2018. Esta 
será nossa primeira Convenção 
após a tragédia da “Reforma 
Trabalhista” implementada pelo 
G o v e r n o  Te m e r  e m  11  d e 
novembro do ano passado, em que 
direitos celetistas foram duramente 
p re jud i cados  e  am eaçadas 
conquistas de nossos acordos 
coletivos.

Como sempre fazem, os patrões dificultam ao 
máximo os entendimentos na discussão da Pauta de 
Reivindicações dos metalúrgicos. Em sua proposta 
inicial, a FIEMG ofereceu apenas 2,5% de reajuste 
salarial, que deve ficar bem abaixo da inflação 
acumulada, estimada em torno de 3,5%. 

A unidade dos trabalhadores, através da 
FEMETALMINAS, FEM-CUT e Fitmetal, recusou as 
propostas prejudiciais  dos patrões e insistimos com a 
reivindicação da categoria, para que tenhamos 
reajuste salarial pela inflação integral medida pelo 
INPC de 12 meses e mais 3,5% de ganho real.

Reivindicamos dos patrões a extensão para os 
trabalhadores metalúrgicos de Sete Lagoas um 
abono de R$ 400,00 (em duas parcelas de R$ 
200,00), direito já conquistado pelas bases de 
BH/Contagem, Betim e cidades da Região 
Metropolitana de Belo Horizonte.

O presidente do Sindicato, Ernane Geraldo 
Dias, lembra que “nada mudará neste País, se os 
patrões não se dispuserem a acreditar na economia, 
de forma a reaquecê-la com a produção e geração de 
empregos. Devem saber que a produção só é 
possível se tiver consumo e ninguém compra nada 
sem salários. Não se pode buscar lucros em cima de 
um estado social de miséria. Esperamos pelo salário 
justo e maiores oportunidades de emprego para 
resgatar um processo de desenvolvimento na 
economia ”. 

As negociações com a Fiemg prosseguem e os 
metalúrgicos precisam estar mobilizados para 
exigirmos nossos direitos.

FOTO REPRODUÇÃO

NEGOCIAÇÕES COM A FIEMG PROSSEGUEM

Confira a parceria que o Sindicato fez para 
facilitar o acesso dos trabalhadores no atendimento 
de procedimentos de saúde e odontológico.

Buscamos qualidade e preços acessíveis.
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Relembre todos os 
parlamentares que votaram 
e prejudicaram nossos 
d i re i tos no Congresso 
Nacional.

Chegou a hora de 
darmos e troco e cassarmos 
os seus mandatos. 
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Nutricionista –  Segundas feiras.
 – Todos os dias.Psicólogos

 – Terças feiras, a partir das 7 horas. Pediatra
 – Quinzenalmente, às terças feiras .Urologista

 – Quartas feiras, a partir da 7 horas.Ortopedista
 – Quartas feiras a partir das 13 horas Clínico Geral/Pneumologista

 – Quintas feiras é só agendar no sindicato.Ginecologista
 – Sextas feiras, a partir das 7 horasCardiologista

Agora todas as quintas-feiras, na 
clinica do Sindicato, você tem 
coleta de exames laboratoriais. 

É só vir e será atendido.
Os exames podem ser pagos no 

cartão de débito, crédito e dinheiro.

s  s i n d i c a t o s  v ê m  
sofrendo um pesado 
ataque do governo, 

amparados em seus golpes pelos 
interesses dos patrões, represen-
tados por decisões no Congresso 
Nacional e pelos capas pretas 
instalados na Justiça. A intenção é 
desmanchar os instrumentos de 
organização dos trabalhadores, 
para facilitar a vida dos patrões.

Vai caminhando no País, no 
entanto, decisões judiciais de 
beneficiar apenas os trabalhado-
res sindicalizados com os direitos 
conqu is tados  em acordos  
coletivos, pois os não sindicaliza-
dos não podem usufruir dos 
benefícios de quem sustententa 
os sindicatos e que bancam a 
estrutura sindical para representá-

los. A situação fica ainda mais 
crônica na defesa jurídica de 
direitos, em que os sindicatos 
passam a acionar a Justiça 
apenas para os sindicalizados. 
Quem não tem um jurídico de 
sindicato à disposição para 
garantir seus direitos, fica mercê 
de buscar advogados particulares 
para entrar com as ações judiciais. 

Caso perca alguma ação, este 
trabalhador não sindicalizado 
pode ser duramente penalizado a 
pagar todas as custas do processo 
derrotado na Justiça, inclusive os 
honorários de advogados a 
serviço dos patrões. 

Esta situação prejudicial está 
encravada na "reforma trabalhis-
ta", que acabou com a justiça 
gratuita e joga o ônus de derrotas 
judiciais nas costas dos trabalha-
dores. 

Esta é a nova realidade dos 
t raba lhado res  b ras i l e i ros .  
Precisam investir com consciênci-
as nos sindicatos, para garantir as 
lutas coletivas pelos direitos e 
para manter a estrutura de defesa 
dos mesmos diante da Justiça.

Os sindicatos são vitais para garantir os direitos 
das categorias que representam. Nenhum trabalhador 
poderia assumir o risco de exigir isoladamente dos 
patrões qualquer direito que não estiver sendo 
respeitado. A unidade dos trabalhadores possibilita 
negociações coletivas e impõe o respeito dos patrões, 
garantindo os direitos em contratos de trabalho para 
categoria inteira.

A reforma de Temer tinha o endereço certo de 
acabar com os direitos e, para isto, precisava destruir 
os sindicatos. Desta forma, precisamos nos 
reinventar, oferecer além da representação coletiva 
para defender conquistas celetistas e de convenções.

O Sindicato investe em parcerias que permitam 
benefícios de produtos e serviços para os 
trabalhadores, com descontos que tiram um pouco da 
pressão dos salários. Muito mais ainda precisa ser 
feito e para isto é necessário a unidade e espírito 
corporativo dos trabalhadores associados.

O u t r a  q u e s t ã o  d e 
extrema urgência acontece 
agora em outubro com as 
eleições em nosso País. 
C o m  o  n o s s o  v o t o 
poderemos reverter o golpe 
contra os direitos sociais e 
limpar os poderes de nomes 
que vivem profissionalmente 
da política, traindo compromissos sociais e bucando 
apenas benefícios para si mesmos.

Este é nosso momento de consciência, de defesa 
dos nossos instrumentos de luta e de representantes 
legítimos dos interesses sociais e trabalhistas nos 
governos estaduais, na Presidência da República, no 
Congresso Nacional e assembleia Legislativa.

Vote com a responsabilidade de estar 
defendendo sua família por um país mais justo e 
com igualdade social.

Ernane Geraldo Dias - Presidente STIMMMES 




