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Metalúrgicos de BH/Contagem e região  
aprovam pauta de reivindicações

PAUTA DE REIVINDICAÇÕES

Em assembleia rea-
lizada no domingo 

(23/07), os metalúrgi-
cos de BH/Contagem e 
região aprovaram, por 
unanimidade, a pauta 
de reivindicações da 
campanha salarial uni-
ficada 2017.

Durante o encontro, 
os diretores do Sindica-
to e FEMCUT/MG, ex-
plicaram que este ano 
a luta será ainda mais 
difícil e que, para con-
quistar a vitória, será 
fundamental a partici-
pação dos trabalhado-
res do começo até o 
fim.

Vale destacar que a 
campanha salarial será 
novamente unificada 
através da Federação 
Estadual dos Metalúr-
gicos da CUT (FEM/
CUT-MG) FITMetal e  
Femetal. Portanto são 
aproximadamente 200 
mil metalúrgicos unidos 
na luta por melhores 
salários e condições de 
trabalho.

Veja abaixo algumas 
das principais reivindi-
cações da pauta dos 
metalúrgicos de Minas 
Gerais, que será apre-
sentada aos patrões no 
próximo dia 31 de julho.

Companheiros, com a aprovação da pauta pela ca-
tegoria, foi dado o primeiro passo rumo à vitória 

nesta campanha salarial. A caminhada será longa e 
difícil, por isso é importante começar a luta mostrando 
unidade e muita disposição.

Chegou a hora de construir a mobilização no inte-
rior das fábricas, pois será o envolvimento de cada 
trabalhador, em cada empresa da região, que fará a 
diferença na luta pelas reivindicações da categoria. 
Façam o debate com seus colegas de trabalho sobre 
a necessidade da participação de todos, junto com o 
Sindicato.

Dia 31/07 faremos a entrega da pauta. Agora é pra 
valer, pois o que está em jogo é a melhoria dos salá-
rios e as condições de trabalho. Conquistar avanços e 
enfrentar essa nova legislação depende da participa-
ção de todos. Venham, juntem-se a nós e participem!

Geraldo Valgas, presidente do Sindicato

É hora dos metalúrgicos construírem 
a mobilização nas fábricas

AlgumAs reivindicAções
Reajuste salarial com o índice do INPC acumulado de 
setembro de 2016 à outubro/2017 + 3% aumento real 

Piso salarial com valor atualizado e com uma faixa a menos:
Até 400 empregados = R$ 1.177,66
De 401 até 1.000 empregados =, R$ 1.259,28
Mais de 1.000 empregados = R$ 1.557,78

Abono de um salário nominal a ser pago juntamente com os 
salários de fevereiro de 2018 

Redução da jornada para 40 horas semanais

Horas extras:
Acréscimo de 65% com relação hora normal
Acréscimo de 75% com relação hora trabalhada aos sábados
Acréscimo de 85% acima do limete de 40h mensais

As contratações para home office, sobreaviso, trabalho inter-
mitente ou teletrabalho, serão reguladas pela CCT 

Homologação nos sindicatos

Trabalho da gestante em condição insalubre ou perigosa depen-
derá de autorização prévia do médico responsável pelo pré-natal.
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31 DE JULHO 
Lançamento da Campanha Salarial Unificada 2017

Na última quarta-feira (19/07), 
o Sindicato de BH/Conta-

gem junto com a FEMCUT/MG, 
realizaram um debate sobre A 
REFORMA TRABALHISTA E OS 
DESAFIOS PARA O MOVIMEN-
TO SINDICAL. 

O objetivo foi informar e escla-
recer dirigentes sindicais e tra-
balhadores sobre o impacto da 
reforma trabalhista na vida de to-
dos, suas mudanças, consequên-
cias e como enfrentar esta nova 
realidade.

A diretoria do Sindicato, diri-
gentes sindicais de outras entida-
des e trabalhadores  participaram 
do encontro com os palestrantes 
Beatriz Cerqueira (presidenta da 
CUTMG), Fábio Moreira (Mes-
tre em Direito do Trabalho), José 
Caldeira Brant (Advogado espe-
cializado em Direito Sindical e 
do Trabalho), Marcelo Figueiredo 
(Técnico do Dieese) e Ubirajara 
de Freitas (Secretário de organi-
zação da CNM/CUT). 

Todos lembraram dos impactos 
negativos que esta reforma trará, 
não só para os trabalhadores mas 
também para o movimento sindi-
cal, que terá que criar mecanismo 
de enfrentamento à atual situação. 

Para a presidenta da CUT, Be-
atriz Cerqueira, as centrais e os 
sindicatos devem refletir e repen-
sar suas atuais estruturas, pois 
estamos diante de uma nova le-
gislação  trabalhista. “ Precisamos 

compreender a reforma, construir 
mecanismos que fortaleçam os 
sindicatos e pensar qual estrutu-
ra dá conta de fazer um enfren-
tamento à esta atual conjuntura”, 
defendeu.

O secretário de organização 
da CNM/CUT, Ubirajara de Frei-
tas, lembrou que é fundamental a 
compreensão desta reforma para 
se elaborar uma reação. “Tanto 
trabalhadores como dirigentes 
precisam entendê-la e se prepa-

rem para o que virá pela frente”, 
disse.

Segundo o presidente do Sin-
dimetal BH/Contagem, Geraldo 
Valgas, esse tipo de  debate é es-
sencial para que, reflexões sobre 
a reforma e suas mudanças  aju-
dem a elaborar táticas e estraté-
gias para o enfrentamento deste 
momento. “Além de tirar direitos, 
um dos objetivos do governo e 
empresários é enfraquecer o mo-
vimento sindical, pois sem os sin-

dicatos os trabalhadores ficarão 
à mercê dos patrões. Não pode-
mos permitir que isso aconteça, 
portanto devemos fazer debates 
constantes para esclarecer a to-
dos sobre o que esta nova lei re-
presenta”, concluiu.

Um novo debate sobre a refor-
ma trabalhista e a reforma de pre-
vidência já está agendado para 
31 de julho, dia do lançamento 
da Campanha Salarial unificada 
2017.

A reforma trabalhista e os desafios para o movimento sindical

Chegou a hora de construir a mobilização 
no interior das fábricas, pois este ano a 

campanha salarial será difícil e dependerá 
da participação e do envolvimento de cada 
trabalhador. 

No dia 31 de julho, acontece o lançamen-
to da nossa Campanha Salarial Unificada 
2017. Pela manhã teremos várias atividades 
nas portarias das fábricas da categoria em 
Contagem portanto, não deixe de participar. 

A tarde será a entrega da pauta na FIE-
MG seguida de uma caminhada até a Pra-
ça Sete, para um grande ato junto com as 
centrais e outras categorias, que também 
estão em campanha salarial neste segundo 
semestre. 

Companheiros, conversem com seus co-
legas de trabalho sobre a necessidade da 
participação de todos nesta luta ao lado do 
Sindicato. Participem!

PROGRAMAÇÃO
05h - Atividades nas portarias de empre-
sas na Cidade Industrial em Contagem.

09h - Debate no Sindicato sobre a Refor-
ma Trabalhista e Reforma da Previdência 
com o técnico do Dieese, Frederico Melo e 

o economista especialista em previdência, 
José Prata Araújo.

14h - Entrega da pauta na Fiemg com 
passeata até Praça Sete, onde será reali-
zada uma grande manifestação. 

Ubirajara de Freitas, Geraldo Valgas, Marcelo Figueiredo, Paulo Roberto, 
Beatriz Cerqueira, Fábio Moreira, Margareth da Silva e José Caldeira

dEBATE No SiNdiCATo

Federação Estadual dos
Metalúrgicos de MG


