Categoria rejeita privilégios
e cobra reconhecimento!
A lentidão da Cemig na mesa de negociação destoa da pressa em
aprovar um aumento acima da inflação para o presidente, direção
e conselheiros. O Sindieletro abre temporada extraordinária de
mobilização, com atos e denúncias em todo o Estado, cobrando
moralidade e o caráter público na gestão da Cemig. Páginas 2 e 3

Direito de votar das
brasileiras completa
90 anos. É preciso
conversar sobre
o lugar que elas
ocupam na política e
sobre os obstáculos
da cultura machista.
Páginas 6 e 7

PCR
Discrepâncias no Plano de Cargos
Carreira e Remuneração geram revolta e
desmotivação entre eletricistas Página 5
Sindieletro ganha ação do PCR que beneficia
trabalhadores do Norte ao Sul. Página 4

ELEIÇÕES CEMIG SAÚDE E FORLUZ
Sindieletro apoia a CHAPA 3 - A Voz dos
Participantes para as eleições dos conselhos
Deliberativo e Fiscal e DRP da Cemig Saúde e
Forluz. Conheça o termo de compromisso da
chapa. PÁGINAS 10 e 11
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GESTÃO DA CEMIG

Partiu pra luta!
Sindieletro antecipa mobilização e convoca para defesa
da moralidade na gestão da Cemig e outras pautas urgentes
A categoria eletricitária partiu pra luta! Em busca de resposta concreta para mais de 40
demandas já amplamente debatidas com a Cemig e em busca
do abono da categoria. A luta
é, também, pela moralidade e
pelo caráter público na gestão
da empresa.
Desde o dia 2, o Sindieletro está na base realizando
atos em todo o Estado e convocando para mais mobilizações. Os eletricitários se
concentraram nas portarias,
paralisaram suas atividades,
empunharam faixas e cartazes
e permanecem firmes e fortes
na disposição para a luta.
As fotos que vieram de
dezenas de localidades (veja
página ao lado), em todas as
regiões de Minas onde o Sindieletro é base, falam por si, e
novos atos serão realizados.
A indignação é geral com
a postura da gestão da empresa, principalmente neste
momento em que os salários
do alto escalão são reajustados acima da inflação.
O governador Fernando Pimentel é o responsável por essa
gestão, que está distante do que
ele havia prometido durante a
campanha eleitoral, em 2014:
acabar com a administração
militarizada, com as demissões
aos 55 anos, com assédios e
perseguições a eletricitários e
com a terceirização predatória.
Ele também se comprometeu a
valorizar os trabalhadores.
Negociações?
Várias reuniões ocorreram
nas últimas semanas, entre a
direção do Sindieletro e a Cemig. Mas os trabalhadores estão sem respostas concretas.
Fica a pergunta: as negociações
foram “para inglês ver”?
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Cobramos insistentemente
o abono para os trabalhadores.
A empresa não discutiu essa
pauta, mas já decidiu pelo pa-

gamento de PLR milionária
para os diretores da Cemig,
além do reajuste salarial que
eles obtiveram.

SINDICATO DENUNCIA
O Sindieletro vem denunciando na imprensa
a decisão da Assembléia
Geral de Acionistas da
Cemig de aumentar a remuneração do presidente
da estatal, que passou de
R$ 80 mil para R$ 85 mil
(aumento de 6,25%). O salário dos diretores passou
de R$ 65 mil para R$ 67
mil (aumento de 3,08%)
e dos conselheiros de administração, passou de
R$ 19.900 para R$ 20.590
(reajuste de 3,43%).
Em 2016 e 2017, já no
meio de grande crise política e financeira, foi aprovado um reajuste para a
diretoria e conselheiros da
Companhia muito além da
inflação e dos salários dos
trabalhadores. Enquanto
a inflação oficial acumulada durante o governo
Pimentel (janeiro de 2015
a março de 2018) foi de
21,63%, segundo o INPC/
IBGE, os vencimentos do
presidente da estatal subi-
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ram 108,21%, dos diretores
91,54% e dos conselheiros
de administração 189,93%.
O Sindieletro considera
esses percentuais absurdos, pois representam uma
contradição diante da realidade dos trabalhadores e
consumidores, que sofrem
com os efeitos dos sucessivos programas de desligamento voluntário, cortes
de orçamentos para a área
operacional e desativaçãode equipes.
Além do corte no quadro próprio, a política de
pessoal da Cemig arrocha a remuneração global
dos trabalhadores, tenta
retirar direitos e usa a readaptação funcional e a
prática de assédio como
ferramentas de gestão
para punir e perseguir trabalhadores. Neste contexto, o Sindicato mobiliza
a categoria e a sociedade
para a luta pelo resgate da
moralidade e do caráter
público da Cemig.
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1) Anel Rodoviário 2) CRIUB 3) CRIU 4) Divinópolis 5) Quarteirão 14
6) Barbacena 7) Patos de Minas 8) Itutinga 9) Conselheiro Lafaiete
10) Montes Claros 11) Ituiutaba 12) São João del Rei
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MAIS UMA VITÓRIA NA JUSTIÇA!

Milhares de eletricitários
recebem verba do PCR que
a Cemig atrasou
Sindieletro está entregando os cheques aos trabalhadores contemplados,
de Norte a Sul do Estado. Distribuição começou pelos sindicalizados.
Lista de
contemplados
foi baseada em
perícia técnica

O Sindieletro está entregando a milhares de eletricitários(as), de Norte a Sul do
Estado, cheques com valores
referentes ao período que a
Cemig não pagou o direito à
verba do PCR, conforme garantiu o ACT 2006/2007. O
pagamento do direito foi determinado pela Justiça do Trabalho em ação de cumprimento
de ACT aberta pelo Sindicato
para garantir que a cláusula 48

(verba do PCR) fosse integralmente cumprida.
O processo contempla trabalhadores e trabalhadoras,
ativos e aposentados, que
passaram por avaliação de
desempenho na época e obtiveram nota para a progressão
na carreira, mas o pagamento
da verba foi feito com atraso,
sem cobrir todo o período de
vigência do ACT.
Os contemplados são fi-

Verba do PCR é luta permanente
Lembramos que a luta
pelo direito à verba do PCR
é constante, porque, vira
e mexe, a Cemig tenta rebaixar essa conquista. Mas
nunca aceitamos.
Na Campanha Salarial de
2017, por exemplo, os eletricitários e eletricitárias da base
do Sindieletro não aceitaram
a redução da verba de 1,2%
para 0,6%. A luta foi vitoriosa, pois a Cemig recuou e não
reduziu o percentual.

Porém, sindicatos de outras bases assinaram Acordo
com a redução para 0,6% da
verba do PCR, sem ouvir os
eletricitários que representam. Depois que o Sindieletro negociou a manutenção
do direito ao percentual de
1,2% foi que os sindicatos
que assinaram o Acordo com
rebaixamento do direito obtiveram a autorização da Cemig para mudar a cláusula,
sem esforço algum.

Acesse: www.sindieletromg.org.br ou ligue (31) 3238-5000
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A assessora Jurídica
do Sindieletro, Rosângela Carvalho, esclarece que a lista de nomes
para o recebimento dos
valores em atraso foi
definida por perícia técnica, indicada pela Justiça do Trabalho, com
base em documentação
fornecida pela Cemig.

liados e não filiados ao Sindieletro, de todo o Estado. A
entrega dos cheques com os
valores devidos está sendo
feita na Sede e nas Regionais
do Sindicato, e por diretores
sindicais, na base.

Taxa de
fortalecimento
Fortaleça o
Sindieletro
que sempre
luta por você!

Iguais, mas diferentes
Falhas no PCR e falta de oportunidades e valorização profissional
revoltam trabalhadores que exercem as mesmas funções,
mas que recebem salários menores
O que os eletricitários podem esperar de uma empresa
que diz que seus trabalhadores
são o seu maior patrimônio,
mas que, na prática, comete
uma série de irregularidades e é
conivente com o assédio moral
e com os desvios de funções?
O que esperar de uma empresa em que o RH não consegue resolver os menores
problemas das relações trabalhistas, mantém um PCR cheio
de distorções e ainda incentiva
o apadrinhamento?
O que esperar de uma empresa que não corrige desvios
de função e quer implantar um
novo Plano de Cargos, Carreiras e Remunerações (PCCR)
sem discutir com sindicatos ou
ouvir trabalhadores, que mais
entendem dos processos de trabalho? Para os 173 eletricitários
aprovados no concurso de 2012

e admitidos em 2013, a resposta
pode ser a confirmação de que
não há futuro na empresa.
Quase cinco anos após o
período de experiência, muitos
trabalhadores continuam enquadrados como eletricistas nível 1,
faixa inicial do PCR . Em muitos casos, eles exercem as mes-

mas atividades atribuídas aos
eletricitários níveis 2 e 3, como
de inspeção e ligação de unidades consumidoras, inspeção e
manutenção de redes e linhas
de distribuição desenergizadas
e em linha viva, mas estão estacionados no primeiro nível, sem
perspectiva de adequação.

DECRETO AUMENTA INJUSTIÇA
O caso desses trabalhadores é um flagrante desvio
de função. Pela descrição
do cargo na época da admissão, o eletricista de linhas e redes aéreas I deve
acompanhar e ou auxiliar,
sob orientação e supervisão
profissional, as atividades
de construção, operação,
manutenção, inspeção de
linhas e redes de distribuição, subestações e unidades consumidoras, podendo
executar atividades de menor complexidade.
Porém, em maio de 2017,
a Cemig alterou a descrição
do cargo, para que os eletricistas de nível 1 exerçam as
mesmas atividades dos trabalhadores de nível 3, recebendo pelo trabalho salários
bem menores. A medida que
não teve qualquer debate

com a categoria gerou insatisfação imediata.
Além de salários menores,
esses eletricitários não têm
direito à Maria Rosa e ao anuênio. Um trabalhador desabafa: “A gerência está ciente da
nossa situação, pois sabe que
executamos tarefas técnicas e
complexas. Me pergunto até
quando vamos aceitar essa
situação, sem perspectiva de
melhoria e recebendo metade ou até 1/3 do que recebem
nossos colegas que executam
as mesmas funções”.
Com as mudanças que
a empresa está fazendo nas
atribuições dos cargos, todas
as tarefas poderão ser executadas por eletricistas nível 1.
O sistema que tentam impor
permitirá que trabalhadores com pouca experiência
façam parte de equipes em

serviços técnicos e complexos, o que pode resultar em
graves acidentes.
O Sindieletro denuncia
essa situação ao RH e reafirma o que sempre disse
em mesa de negociação:
é fundamental a participação dos sindicatos e dos
trabalhadores (as) na elaboração e acompanhamento
do PCCR, com transparência e democracia, para evitar arbitrariedades e problemas de desvios de funções e
apadrinhamentos.
Do contrário, a estatal
continuará perdendo bons
quadros. Dos 173 eletricistas admitidos em 2013, muitos já saíram da empresa por
não concordarem com essas
mudanças e pela falta de
perspectivas de crescimento
profissional.
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Voto feminino
completa 90 anos
no Brasil E daí?
Por Rosana Zica

No Brasil patriarcal, do início
do século 20, em que mulheres
não tinham direito de trabalhar fora
ou de conversar sobre política, a
professora Celina Guimarães Viana
foi um ponto fora da curva. Em
1928 ela obteve de um juiz do Rio
Grande do Norte o direito ao voto
tornando-se a primeira eleitora do
Brasil e, afirmam alguns historiadores, da América Latina.
O fato repercutiu mundialmente
e levou mulheres de outros estados
a reivindicarem a posse do título.
Mas, em 1928, após a primeira
votação feminina, a Comissão de
Verificação de Poderes do Senado
cancelou a eleição, alegando que o
estado não poderia ter autorizado o
voto das mulheres sem a aprovação
nacional por aquela casa legislativa. Com essa barreira, o voto
feminino no Brasil foi conquistado
oficialmente só quatro anos depois
e incorporado à Constituição de
1934 como facultativo. Somente
com o Código Eleitoral de 1965 o
voto feminino equiparou-se ao dos
homens no país.
Quem ajuda a compreender a
história do voto no Brasil e da sua
principal personagem é Carla Viana
Coscarelli, uma das maiores linguistas da atualidade, professora da
UFMG e neta da professora Celina.
Carla ouviu do pai, o médico
Pedro Wilson Viana, único filho de
Celina, histórias sobre as dificuldades enfrentadas para colocar o
direito ao voto em prática. “Tudo foi
bem controverso já que, na época,

6

muita gente achava que mulher não podia votar,
tanto é que a primeira eleição em que elas participaram foi cancelada,” cita.
Carla jura que, em família, a avó era
uma figura “mega normal”, o que ajuda a
quebrar o estereótipo de “sujeito desviante”
que, historicamente, a mídia, a sociedade
ou a literatura tenta impor às mulheres que
ousaram entrar em espaços que supostamente
são só dos homens. “Conheci essa pessoa
linda como a nossa avó, apenas, uma mulher
tranquila, que gostava de cozinhar, ler e jogar
paciência. Depois que cresci é que ouvi essa
história do título e muitas outras bem ousadas
sobre a nossa avó”, conta, Carla.
Celina e o marido (Elyseu de Oliveira
Viana) eram educadores em Mossoró. De lá
mudaram para Teófilo Otoni, fugindo da perseguição política do governo Getúlio Vargas,
marcado por contradições.
Carla conta que a avó e o marido formavam
um casal especial, já que ele apoiava as ideias
inovadoras da esposa, coisa muito rara no Brasil
que tentava entrar na era industrial. Ela, por sua
vez, era curiosa, gostava de moda e lia jornais
e livros em inglês e francês buscando novidades
como as regras de futebol que ensinou a vários

Carla Viana Coscarelli, com a avó, Celina, pouco antes da
morte da pioneira do voto, aos 81 anos, em Belo Horizonte.
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Grupos de eleitoras que, seguindo o exemplo da professora Celina,
tiraram o título de eleitor em Mossoró, no Rio Grande do Norte, em 1928.

homens quando atuou como
árbitra do time que Elyseu ajudou
a criar no Rio Grande do Norte há
quase um século.
“Em relação ao título para
votar, provavelmente muitas
mulheres daquela época queriam
também, mas aquilo não era
natural. No caso da minha avó, o
apoio do marido foi importante
e revela até hoje que os dois
tinham autonomia e idealismo”.
Para Carla esse modelo de casamento também foi vanguarda
no século passado e merece ser
lembrado.
As histórias da professora
Celina são muitas e mostram
uma personalidade que nunca
temeu o novo como a vez em
que a professora, que cavalgava
muito bem, ganhou um cavalo
muito bravo que pertenceu a um
cangaceiro do bando de Lampião.
“Minha avó simpatizou com o
cavalo e ele com ela. Ela montou
e pronto: a partir daquele dia, só
ela montava o cavalo. Ninguém
mais,” relata a neta.

outras barreiras
Hoje, 90 anos após a conquista histórica do voto feminino no país, somos convidadas a
refletir sobre o que avançamos
nesse período na sociedade e
na política. A única presidenta
que o país teve virou adesivo no
tanque de gasolina de carro de
machistas que não aceitavam a
chegada das mulheres a posto
tão alto. Fotos de deputadas que
questionam o golpe ou defendem direitos sociais circulam de
biquínis em montagens grotescas para grupos de Whatsapp.
Vimos uma vereadora
que questionou a ditadura das
milícias do Rio de Janeiro ser
silenciada à bala e violentada depois de morta nas redes
sociais. Nossa realidade parece
distante de países como a
Alemanha, em que a chanceler,
Angela Merkel, não deixa de ser
vista, considerada e respeitada
em função do sexo ou da idade.
Mulher na política ainda é
motivo de zombaria ou utopia?
Talvez um pouco de cada coisa,
o que mostra que ainda teremos
muita luta pela frente.
Somos minoria sufocada nas

câmaras, nas prefeituras e no
Senado, o que, na opinião de
Carla Coscarelli confirma uma
realidade intrigante: o brasileiro
confia mais na mulher em aspectos como honestidade, como
diferentes pesquisas mostram,
mas, na hora de dar poder, o
eleitor ainda opta pelos homens.
Para a professora, é preciso
mudar a mentalidade que
orienta o voto e, também, que
a mulher tome consciência de
que tem alta capacidade de
administrar e fazer política com
qualidade. Carla, como nós,
acredita que parte da realidade machista, felizmente, vem
mudando, em função dos novos
movimentos pela igualdade de
gênero e raça que passaram
a contar com articulações e
discursos mais fortes e uma
luta mais presente. “As pessoas
podem até ainda ser machistas,
mas, agora, já têm vergonha
disso, o que mostra que a luta
por igualdade anda a passos
mais largos pelo menos”. Vamos adiante, como a professora
Celina, ocupando espaço e
reescrevendo a história.

Engajamento on-line- Dicas de leitura
http://blogueirasfeministas.com
A primeira eleitora do Brasil,
professora Celina Guimarães,
também era árbitra de futebol.

http://blogueirasnegras.org
http://escrevalolaescreva.blogspot.com.br
https://www.geledes.org.br/
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SUS POR UM FIO

Saúde pública do país sofre
maior ataque de sua história

Os números do Sistema Único
de Saúde (SUS) impressionam:
205 milhões de brasileiros – incluindo os que gozam de plano privado – têm, à sua disposição, 330
mil leitos, onde já foram realizadas
12 milhões de internações e 4,3
bilhões de procedimentos ambulatoriais. O programa é referência
internacional e engloba tratamentos de alta complexidade, como
câncer, AIDS, tuberculose e hanseníase. Todo brasileiro é atendido
pelo SUS, que garante campanhas
de vacinação em massa, fiscalização de vigilância sanitária em restaurantes, de alimentos vendidos
em supermercados, da qualidade
da água, sem falar no Samu, nas

UPA´s, distribuição gratuita de camisinhas e anticoncepcional, dentre outros benefícios.
No entanto, neste ano em que
completa 30 anos, o SUS sofre um
grande ataque orquestrado por setores de planos de saúde da iniciativa privada em conivência com o
governo golpista de Michel Temer.
Não bastasse o congelamento por
20 anos dos investimentos em saúde e educação imposto pela Emenda Constitucional (EC) 95/2016,
um grande projeto apresentado no
1º Fórum Brasil – Agenda Saúde
- no dia 10 de abril, visa que, em
2038, apenas 50% da população
tenha acesso ao SUS.
No evento, que contou com a

participação da Federação Brasileira de Planos de Saúde (Febraplan), do Ministério da Saúde e de
deputados e senadores, foi apresentada a proposta de desconstrução do SUS, a fim de obrigar uma
parcela de usuários a contratar planos privados para realizar exames
e consultas.
A proposta é clara: o SUS
será desfalcado, em termos de
atendimento e estrutura, para forçar os brasileiros a comprarem
planos de saúde. O pontapé seria
a transferência de recursos do
SUS para financiar atendimentos
de Alta Complexidade dos planos
privados de saúde.
O ex-ministro da Saúde, Arthur Chiro, afirmou, em entrevista
à TVT, que há uma estimativa de
redução de cerca de R$40 bilhões
no orçamento da saúde para os
próximos anos. Após inviabilizar
o direito universal à saúde, finalmente a questão será tratada como
um bem de mercado.
Entidades e centrais sindicais
manifestaram forte indignação
com o ataque aos direitos humanos dos brasileiros, apontando
que a proposta compromete o
acesso gratuito à saúde para todos
os cidadãos, garantido na Constituição Federal de 1988.

Lucro x vida
O controle e análise de entidades sobre as políticas públicas de saúde também serão enfraquecidos com a proposta, uma vez que o Conselho
Nacional de Saúde, onde centrais sindicais e a sociedade civil atuam, será praticamente destituído.
É evidente a intervenção do capital financeiro
nacional e internacional, com apoio do governo
ilegítimo, no desmonte do SUS para aumentar o
lucro e, com isso, diminuir a responsabilidade e
intervenção do Estado no fortalecimento de uma
saúde pública universal.
Os danos para a maioria da população seriam enormes: Pesquisa do Serviço de Proteção
ao Crédito (SPC) constatou que praticamente
70% da população não têm plano de saúde e
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os que têm são oriundos de plano empresarial,
garantidos em acordos coletivos. Desta forma,
só quem trabalhar de carteira assinada ou tiver
o apoio de um sindicato combativo terá acesso
à saúde de boa qualidade.
A contar pelo índice de desemprego atual ( cerca de 13 milhões de brasileiros), é fácil perceber
que o estrago será grande.
Na avaliação da direção do Sindieletro, a única
forma de impedir que a saúde seja tratada como
mercadoria é a mobilização. A luta deve ser ampliada não apenas em defesa do setor da saúde,
mas de todos os setores públicos que hoje são atacados sistematicamente, como a educação e o sistema elétrico estatal.
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Gasmig se nega a dar
suporte adequado a
trabalhador mutilado
Na edição 875 do
Chave Geral, o Sindieletro denunciou o grave
acidente envolvendo um
trabalhador terceirizado
da PoliÚtil, José Renato
dos Santos, que foi acidentado quando estava a
serviço da Gasmig. Durante um procedimento
fora das normativas de
segurança, José sofreu
acidente por choque séptico e perdeu duas pernas
e nove dedos das mãos.
O sofrimento do trabalhador continua, com a
recusa da Gasmig em garantir o aparato necessário
para reduzir parte da difi-

culdade em conviver com
a mutilação.
Em disputa na Justiça,
a Companhia concordou
em pagar pela cadeira de
rodas motorizada, mas
ainda se recusa a arcar
com os custos da almofada que deve ser utilizada
na cadeira. A representante do trabalhador no caso,
a advogada Elaine Calcagno, informa que “a almofada é de extremíssima
necessidade, uma vez que
José Renato ficará por horas na cadeira de rodas e,
sem este artefato, poderá
adquirir escaras (feridas)
que levam, muitas vezes,

Para o Sindieletro é inaceitável que
uma empresa que, em 2017, deteve lucro
líquido de R$141 milhões, considere elevado o valor da cadeira de rodas (cerca de
R$18.000) e se negue a pagar a almofada,
orçada em cerca de R$2.500, para um trabalhador que ficou mutilado em decorrência de acidente na Gasmig.
Para o Sindicato é inaceitável, ainda, que a Gasmig tenha contratado três
médicos assistentes para a realização da
perícia, e advogada especialmente para a
causa, fora do quadro próprio do seu setor jurídico, na tentativa de se eximir de
responsabilidade sobre o acidente de trabalho. Com certeza o valor da contratação
desses profissionais supera, e muito, o
valor da almofada. Lembramos à direção
da Gasmig que a vida de um trabalhador
também vale muito mais do que R$ 2.500.
Ao final do requerimento da defesa
de José Renato, fica explicitado que “o
pedido da almofada se trata de um pedido humano”. Resta saber se a Gasmig
atenderá a solicitação ou se continuará
nessa busca desenfreada por lucro, às
custas de vidas e de mutilações provocadas pela terceirização que, com toda a
certeza, é a representação da desumanidade nas relações de trabalho.

o paciente a óbito”.
Em sua resposta, a
defesa da Gasmig alegou
que a solicitação da almofada não foi apresentada
formalmente no requerimento inicial. A empresa afirma que a cadeira
de rodas motorizada já
possui “valor exorbitante” e pediu a isenção da
obrigação de pagar pela
almofada. Em seu requerimento, a defesa de José
Renato explica que o fato
da almofada ser vendida
separadamente da cadeira de rodas foi descoberto após as solicitações
de orçamento.

PEDIDO
HUMANO
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SINDIELETRO APOIA A CHAPA 3

É hora dos participantes terem
voz na Forluz e Cemig Saúde!
Os frutos de nossas incansáveis lutas, ano após ano, são
hoje dois valiosos patrimônios
de nossas famílias:
A Forluz – que possibilita
nosso direito de usufruir da
merecida aposentadoria, e a
Cemig Saúde, constituída
para nos tranquilizar quanto
aos cuidados com a nossa saúde e de nossas famílias. Valorizamos e escolhemos manter
essas conquistas.
Durante muitos anos, os representantes eleitos, apoiados
pelos sindicatos e associações,
atuaram junto com os participantes, mantendo e aprimorando essas conquistas.
Infelizmente, essa prática foi
alterada, e a fragmentação levou
à votações sem o conhecimento
e deliberação dos participantes.
Os representantes eleitos por
outras chapas têm acompanhado
o voto das patrocinadoras, sem

ouvir os sindicatos e associações, e sem levar o debate para
deliberação em assembleia. O
resultado, lamentavelmente, foi
a redução de direitos.
Na Forluz, foi votado o fim
da opção do Plano Vitalício,
com o apoio direto de parte dos
eleitos. A importante conquista
de votação paritária no Plano
B (único no Brasil sem voto de
qualidade) foi violada sem nada
que justificasse tal atitude.
Na Cemig Saúde, além do aumento abusivo da tabela para os
dependentes especiais, o Conselho, contando com o voto dos
representantes eleitos, apoiou a
direção da Cemig Saúde, concordando com a criação de um
novo Plano de Saúde, transferindo compulsoriamente os participantes e desconsiderando todas
as conquistas e negociações que
resultaram em um Plano de Saúde respaldado por Acordo Cole-

tivo de Trabalho.
Além desses fatos, a Cemig
descumpriu acordos e diminuiu
em até 80% o Seguro de Vida,
também com apoio de sindicatos
que apoiam outras chapas.
Sabemos que a ameaça é ainda maior, pois a Forluz já anunciou que ainda este ano pretende
alterar o Plano A, para evitar que
a Cemig tenha que arcar com
déficits na Forluz. Na Cemig
Saúde, sempre paira a ameaça da
separação do plano entre ativos e
aposentados.
Por isso, a CHAPA 3 firmou
um Termo de Compromisso
mútuo, com obrigações para
entidades e candidatos, para garantir que alterações nos direitos
conquistados só sejam possíveis
com aprovação dos trabalhadores ativos e aposentados. Precisamos restabelecer a união para
defender a Cemig Saúde e a Forluz, pra valer!!!

CHAPA 3 – A VOZ DOS PARTICIPANTES

Conheça todos os candidatos e as propostas da CHAPA 3 e veja porque
ela é a melhor opção dos participantes para a defesa dos direitos e
conquistas na Cemig Saúde e na Forluz.

www.avozdosparticipantes.com.br
10
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3 - A VOZ DOS PARTICIPANTES!
Termo de
compromisso
As entidades representativas dos participantes e os candidatos da CHAPA 3 à Diretoria de
Relações com os Participantes e aos Conselhos Deliberativo e Fiscal da Cemig Saúde e Forluz
assumem publicamente os compromissos abaixo assinados:
As entidades e os representantes eleitos se comprometem a:
1) Lutar para manter e ampliar os direitos e benefícios dos planos previdenciários e de saúde,
buscando melhorar o atendimento e os serviços prestados, e manter o custeio adequado às condições financeiras dos participantes e a sustentabilidade dos planos;
2) Criar e apoiar grupos de estudos de participantes para acompanhar a gestão da Cemig
Saúde e Forluz;
As entidades se comprometem a:
3) Dar apoio técnico e financeiro nas áreas de direito, contabilidade, comunicação, atuarial,
saúde e outras necessárias para o desenvolvimento dos trabalhos dos representantes eleitos;
4) Participar, através de representantes das diretorias e assessores técnicos, das reuniões
prévias dos Conselhos Deliberativo e Fiscal;
5) Consultar os participantes, através de Assembleias, para decidir sobre alterações relevantes
ou não consensuais dos regulamentos ou estatutos;
6) Apoiar as atividades do Diretor de Relações com os Participantes e dos Conselheiros eleitos
para esclarecimento, mobilização e conscientização dos participantes;
Os representantes eleitos se comprometem a:
7) Participar de assembleias e reuniões convocadas pelas entidades para esclarecer os participantes sobre a Cemig Saúde e Forluz;
8) Estudar e se manterem atualizados sobre temas de saúde e previdência, pública e suplementar, e solicitar, sempre que necessário, o apoio das entidades;
9) Participar de reuniões prévias às reuniões dos conselhos, com a participação de representantes das entidades, para analisar os assuntos em pauta e deliberar sobre a votação;
10) Solicitar às entidades que realizem assembleias dos participantes para deliberar sobre
assuntos relevantes ou não consensuais a respeito de alterações nos regulamentos dos planos ou
nos estatutos da Cemig Saúde e Forluz;
11) Votar nas reuniões dos Conselhos conforme deliberado nas assembleias dos participantes, quando ocorrerem, ou de acordo com as reuniões prévias;
12) Votar contra a remuneração dos membros dos Conselhos Deliberativo e Fiscal;
Os diretores de Relações com os Participantes se comprometem a:
13) Informar os conselheiros eleitos e as entidades sobre suas atividades, buscando orientações para suas ações e votos na Diretoria Executiva;
14) Organizar e secretariar as reuniões prévias dos Conselhos Deliberativos e Fiscais,
esclarecendo e informando sobre os assuntos pautados e disponibilizando a estrutura da
diretoria para apoio;
15) Não se candidatar à reeleição para o cargo;
16) Contribuir com 10% de sua remuneração bruta para o Fundo Cemig Saúde/Forluz, depositado em conta bancária específica, que será destinado a apoiar o trabalho dos representantes, tais
como a contratação de consultorias, treinamento dos representantes eleitos, apoio aos grupos de
estudo, divulgação dos trabalhos e prestação de contas, mobilização dos participantes e participação em fóruns de saúde e previdência, pública e suplementar.
Belo Horizonte, 3 de abril de 2018.
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Foto: Rogério Hilário/CUT-Minas

Um dia histórico
No Dia Internacional do
Trabalhador milhares de brasileiros foram às ruas para protestar contra o desemprego,
em defesa da democracia e de
nossos direitos! O país atravessa a maior crise política e
econômica, resultado do golpe
que atacou a democracia e implantou uma agenda de retirada
de direitos dos trabalhadores e
da população mais pobre.
Hoje, o país bate o recorde histórico de 13 milhões de
desempregados. Somente na

Região Metropolitana de Belo
Horizonte são mais de 400 mil
pessoas sem emprego formal.
Além disso, o Brasil está prestes a voltar ao Mapa da Fome.
O 1º de Maio foi também
de resistência e de luta contra
a Reforma Trabalhista que rasgou a CLT, depois de 78 anos
da conquista de direitos pela
classe trabalhadora.
Com o tema “Resistência
contra a retirada de direitos e
luta para restabelecer a democracia”, a CUT Minas e outras

centrais, diversos sindicatos e
movimentos sociais participaram da tradicional Missa do
Trabalhador na Praça da Cemig,
em Contagem. Houve protesto
contra a Reforma Trabalhista,
pela retomada da democracia,
contra a prisão do ex-presidente
Lula e contra o desemprego.
Em outros países, trabalhadores também foram às
ruas para protestar contra o
aumento do desemprego, a retirada de direitos e em defesa
da democracia.

Portaria principal
de Betim volta a
funcionar!

Conforme reivindicações dos trabalhadores (as) e da Comissão Interna de Prevenção de
Acidentes (CIPA), já está funcionando a portaria principal de Betim. Essa era uma demanda
dos eletricitários e eletricitárias que trabalham no local, por questões de logística e
segurança. É isso: quando CIPA e Sindicato trabalham juntos, ganha a classe trabalhadora!
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