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Vamos dizer NÃO ao PL 4330,
o projeto da escravidão!

C

ompanheiros, o PL
4.330 da terceirização é um projeto de
lei que está tramitando
no Congresso Nacional e foi apresentado
pelos
representantes
dos patrões com apoio
da grande mídia, com
a clara intenção de rebaixar e retirar direitos
históricos dos trabalhadores.
Ele já foi aprovado
na Câmara dos Deputados e encaminhado
para o Senado. A CUT,
juntamente com outras
centrais iniciaram uma
grande frente de mobi-

lização para exigir que
este projeto seja rejeitado pelo Senado e vetado
pela presidente Dilma.
Nesta semana estão
sendo realizadas várias
atividades para pressionar os parlamentares a
não aprovarem o projeto. No dia 29 de maio a
CUT convocou uma paralisação geral no Brasil contra o PL 4.330. As
centrais e os Sindicatos
estão fazendo sua parte, mas é preciso que os
trabalhadores também
façam parte dessa luta.
“Os
trabalhadores
precisam se envolver

nessa luta, pois são os
seus direitos que estão
sendo atacados. Portanto, convoco a todos
os companheiros da fábrica a participarem, no

dia 29 de maio, das manifestações de repúdio
contra o PL 4330, o projeto da terceirização, o
projeto da escravidão”,
conclamou Wilton.

Metalúrgicos da CUT vencem a eleição no Sindicato

A

Chapa 1 dos Metalúrgicos da
CUT venceu a eleição para a
direção do Sindicato realizada nos
dias 05,06 e 07 de maio, com quase
70% dos votos válidos, ou seja mais
que o dobro de votos conquistados
pela Chapa de Oposição. Como se
diz no meio esportivo, foi uma vitória
“de lavada”.
“Essa vitória mostra claramente a
aprovação dos trabalhadores metalúrgicos de BH/Contagem e região
com o trabalho que vem sendo feito
pelos Metalúrgicos da CUT à frente
da direção do Sindicato”, falou Wil-

Notícia de última hora:

ton Gonçalves, trabalhador da empresa, diretor do Sindicato e vicepresidente da CNM/CUT.
Nós da direção do Sindicato queremos reafirmar os compromissos
assumidos com a categoria durante
a campanha e também agradecer a
todos os companheiros da fábrica
que participaram do processo eleitoral no Sindicato, pois a participação de vocês legitima este processo
democrático. E para quem votou na
Chapa 1 da CUT, da qual eu e Adelson fazemos parte, só podemos dizer VALEU COMPANHEIRADA!

Resultado da eleição
na categoria
Chapa 1 dos Metalúrgicos da CUT - 68,03%
Chapa 2 PSTU/Conlutas - 31,97%

Resultado da eleição
na Belgo Bekaert
Chapa 1 dos Metalúrgicos da CUT - 61% dos
votos
Chapa 2 PSTU/Conlutas - 39% de votos

A Câmara dos Deputados aprovou na noite de ontem (13/05)
uma emenda na qual extingue o Fator Previdenciário e cria uma nova alternativa de cálculo para
aposentadoria que passaria a valer a partir de 2016. Na próxima edição deste boletim vamos ampliar esta informação.

Humilhações contra os
trabalhadores do GPRO continua
M

esmo com as denuncias sobre as
atitudes negativas dos
coordenadores e supervisor do GPRO contra os
trabalhadores do setor,
divulgadas no último
boletim Arame Quente,
nada mudou por lá.
Segundo denúncias
que tem chegado ao
Sindicato, essas chefias
se reúnem constantemente com os trabalhadores e os tratam de
forma humilhante. A arrogância desses chefes
é tão grande que vivem
falando para os companheiros que se eles
não estiverem satisfeitos é só pedirem conta
da empresa para irem
“vender picolé na rua”.
Mas não é só isso.
O nepotismo também

está correndo solto
nesse setor. Os “chegados” desses chefes recebem privilégios que
a maioria dos trabalhadores não tem. Companheiros já pedimos
uma reunião com o RH
da Belgo para debatermos estes assunto,
mas até o fechamento
dessa edição nenhuma
resposta foi dada ao
Sindicato.
Em virtude dessas e
outras situações pedimos aos companheiros
da GPRO para continuarem realizando denuncias ao Sindicato
que nós iremos tomar
todas as medidas cabíveis.
Mas também chamamos atenção de todos
os trabalhadores para

Para os trabalhadores
da produção, a Belgo só
“concede” humilhações

V

ários companheiros têm procurado o
Sindicato para denunciar o tratamento desigual que a Belgo Bekaert tem praticado com os funcionários operadores de
produção. Eles não estão suportando mais
tanta humilhação da chefia.
Quando o trabalhador do chão de fábrica precisa sair da empresa para resolver
qualquer situação urgente fora da fábrica,
a roleta trava e ele só consegue mediante
liberação da chefia. Em contrapartida, os
chefes e os trabalhadores do administrativo saem a qualquer hora da empresa e
sem nenhum aborrecimento.

Faça sua denúncia
através do e-mail

não aceitarem essas
provocações e não se
intimidarem com essas
situações. Por isso é
preciso organizar uma
grande luta dentro da

fábrica para acabar de
vez com essas perseguições e maus-tratos
dessas chefias que não
respeitam seus subordinados.

Uso de celular só para a
chefia e o administrativo
O
utra situação que está
deixando os trabalhadores operacionais bastante
chateados é a proibição do
uso do celular, determinado pela Belgo, somente para
eles. No entanto, essa decisão da empresa não se aplica
a chefia e ao pessoal do administrativo que podem continuar usando o celular normalmente dentro da empresa
sem nenhum problema.
Nós do Sindicato somos

solidários com todos os
companheiros da produção, e repudiamos veementemente esta prática imoral
e desrespeitosa da empresa com os trabalhadores
operacionais. Ao agir desta
forma, além de criar uma rivalidade desnecessária entre os trabalhadores operacionais e os administrativos,
a Belgo ainda provoca um
clima muito ruim no ambiente de trabalho.

falacompanheiro@yahoo.com.br
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