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 Ainda não se sabe ao certo quantos trabalha-
dores – entre contratados diretamente pela Vale e ter-
ceirizados pela empresa – tiveram suas vidas sacrifica-
das na última sexta-feira, em Brumadinho, por um dos 
maiores – senão o maior – acidente de trabalho já re-
gistrado em nossa história. Ironia do destino, a tragédia 
ocorre quase que se simultaneamente à extinção do 
Ministério do Trabalho, criado em 1930 com o intuito 
de oferecer proteção a quem trabalha.

A falta que o Ministério do Trabalho faz

u

 Por decisão de sua diretoria – e conforme 
determina o seu Estatuto –, o Sitesemg vai custear 
o pagamento dos cálculos  que apontarão a quan-
tia que seus associados que trabalham no Sindi-
cato dos Metalúrgicos de BH/Contagem terão a 
receber após a vitória obtida em uma ação que 
pleiteou o pagamento de FGTS em atraso. Não só-
cios, por sua vez, terão que arcar com os custos.  
 Isso porque, a exemplo de outras entida-
des sindicais, o Sitesemg foi duramente golpeado 
pela reforma trabalhista.
 Se você não é sócio, entre em contato com 
nossos diretores que trabalham na entidade e for-
taleça o seu sindicato. 

Sindicalização traz benefício para
trabalhadores de Metalúrgicos de BH

> SINDIELETRO/MG

 Nesta quinta-feira 31, o Sitesemg se reunirá 
com a direção do Sindicato Intermunicipal dos Traba-
lhadores na Indústria Energética de Minas Gerais para 
cobrar o pagamento de diferenças aos demitidos em 
novembro pela entidade. Isso porque os trabalhadores 
têm direito a rescisões complementares. A expectativa 
é que o Sindieletro/MG retribua o empenho com que 
foi servido durante vários anos.

REUNIÃO NESTA QUINTA

 O crime humanitário e ambiental de que Bru-
madinho e regiões vizinhas foram vítimas é o resultado 
da ganância da mineradora e da negligência do poder 
público – que, insensível ao alerta de ambientalistas, 
nada fez para evitá-lo. E é mais uma prova de que os 
instrumento de fiscalização devem ser reforçados – e 
não o contrário.
 Também é bom “jair se lembrando” que por 
mais que Bolsonaro afirme agora que pretende pres-
tigiar os órgãos fiscalizadores, foi ele quem durante 
a campanha usou a palavra “xiitas” para se referir às 
equipes do ICMBio e do Ibama. Da mesma maneira que 
foi ele quem decidiu dar fim ao Ministério do Trabalho, 
numa mostra de desprezo pelos direitos trabalhistas.

EM DEFESA DA JT

 Apenas quatro dos 17 demitidos pelo Sindica-
to dos Bancários do RJ no último dia 4 aderiram a um 
Plano de Desligamento Voluntário (PDV) criado pela 
entidade para dar fim a uma greve que interrompeu 
suas atividades por dez dias. Outro demitido foi enca-
minhado ao INSS. Já os outros 12 entraram na Justiça 
para exigir a reintegração ao trabalho, uma vez que as 
demissões violaram o previsto no Plano de Garantia de 
Emprego (PGE), que, a partir de 1991, estabeleceu uma 
série de critérios para justificar dispensas no SEEB/RJ. 
Ainda como resultado da paralisação iniciada no dia 7, 
outras nove demissões foram canceladas.

Greve obriga Bancários do Rio a 
invalidar parte das dispensas
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 Entidades que representam advogados e juízes, 
além de dirigentes sindicais, têm se mobilizado para 
impedir a eliminação completa de direitos – já dura-
mente golpeados pela reforma em vigor há mais de 
um ano. No próximo dia 5, Brasília será palco de uma 
grande manifestação em defesa da Justiça do Trabalho. 
Extingui-la é um sonho de muitos patrões e de seus 
“despachantes” no Congresso Nacional.


