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CAMPANHA SALARIAL UNIFICADA 2017

u Reajuste salarial com o índice do INPC + 3% aumento real.

u 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

u Horas extras serão remuneradas: 
- Até 20h mensais = acréscimo de 60% 
- De 20h até 40h mensais = acréscimo de 65% 
- Aos sábados quando este houver sido compensado nos outros dias da 
semana = acréscimo de 75% 
- Horas trabalhadas acima do limite de 40h mensais = Acréscimo de 85%  

- Acréscimo de 100% às horas trabalhadas nos dias de repouso semanal 
remunerado e feriados, exceto se for concedido outro dia de folga, no 
prazo máximo de 15 dias após a realização do trabalho.

 
u Abono de um salário nominal, pago junto com os salário de 
fevereiro de 2018. 

u Regulamentação na CCT para contratos de trabalho na mo-
dalidade de  Sobreaviso, Home Office, Trabalho intermitente ou 
Teletrabalho.

u Férias em duas vezes.
u Homologações no Sindicato.

eSTAMOS  REIVINDICANDO

No dia 21 de setem-
bro aconteceu a 
terceira rodada de 

negociação entre os meta-
lúrgicos de Minas e a Fie-
mg (patronal). Os patrões 
de Minas não estão nem 
um pouco preocupados em 
atender as reivindicações 
dos metalúrgicos nesta 
campanha salarial. O que 
eles querem é enfiar goela 
abaixo dos trabalhadores a 
Reforma Trabalhista, ante-
cipadamente. 

Além de continuarem 
com a proposta de apenas 
1% de reajuste, eles in-
sistem em cláusulas para 
Convenção Coletiva de 
Ttrabalho (CCT), que se-
guem as regras da nova 
lei trabalhista, mesmo sem 
ela ainda estar em vigor.

Durante a reunião a co-
missão de negociação re-
afirmou para a Fiemg (pa-
tronal) as reivindicações 
da pauta entregue em 31 
de julho e deu quitação em 
79 cláusulas da convenção 
atual, que não tiveram ne-
nhuma alteração. Porém os patrões con-
tinuam insistindo nas discussões que en-
volvem diretamente a Reforma.

Isso mostra que eles não estão nem aí 
para as necessidades dos trabalhadores, 
que a cada dia enfrentam mais dificulda-

des e ataques aos seus direitos. Já es-
tamos sentindo os males que a Reforma 
traz para categoria deixando a patronal 
com a faca e o queijo na mão. 

Esta campanha salarial não será fácil, 
pois além da crise econômica que esta-
mos atravessando, temos que enfrentar a 

retirada de nossos direitos pelo governo 
golpista de Temer. Por isso companhei-
ros,  a participação e união de todos nas 
atividades e mobilizações é que definirá o 
rumo da luta. 

Fiquem atentos! A próxima reunião de 
negociação será dia 28 de setembro. 

Patronal insiste em antecipar 
a Reforma Trabalhista
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CAMPANHA NACIONALDE COLETA DE ASSINATURAS
PARA o PRoJETo dE LEi dE iNCiATiVA PoPULAR PELA ANULAção dA REFoRMA TRABALHiSTA

A caravana dos metalúrgi-
cos (as) do Comando Sul 

de Minas está na estrada fa-
zendo a luta para conquistar 
avanços na campanha sala-
rial unificada 2017 e para im-
pedir que direitos duramente 
conquistados sejam jogados 
na lata do lixo. 

De 25 até 29 de setembro, 
os sindicatos de metalúrgi-
cos do Sul de Minas vão per-
correr as cidades de Lavras, 
Varginha, Alfenas, Pouso 
Alegre, Cambuí e Extrema 
para mobilizar os trabalha-
dores, com o objetivo de 
resistir a implementação da 
reforma trabalhista. 

As cláusulas da Conven-
ção Coletiva de Trabalho 
(CCT), em discussão na 
campanha salarial unificada 
deste ano, serão nossas fer-
ramentas para impedir que 

o desequilíbrio na relação 
capital e trabalho aumentem 
ainda mais, desfavorecendo 
a classe trabalhadora. Pro-
tagonistas em várias lutas e 
conquistas que marcaram a 
história deste país, os me-
talúrgicos (as) não vão se 
omitir diante dessa covardia 
que o atual governo e seus 
apoiadores corruptos do 
Congresso têm feito com o 
povo brasileiro. 

Os metalúrgicos do Co-
mando Sul usarão todos os 
seus recursos para mostrar 
a insatisfação dos trabalha-
dores com a atual política 
econômica adotada, que 
só tem afundado cada vez 
mais nosso país na lama do 
desemprego, da miséria, da 
violência e da corrupção.

Fonte: FEMCUT/MG

CAMPANHA SALARIAL 2017
Comando Sul

Os metalúrgicos de São Le-
opoldo (RS) aprovaram em 

assembleia, o reajuste salarial de 
3%. O percentual ficou acima de 
2,56%, correspondente ao Índice 
INPC acumulado do período. As 
cláusulas sociais da Convenção 
Coletiva de Trabalho (CCT) foram 
renovadas e o limitador do salá-
rio ficou em 
R$ 5.000,00. 
Também foi 
aprovado o 
Desconto As-
sistencial de 
5% parcelado 
em cinco ve-
zes, a partir de 
outubro. 

Segundo o 
presidente do 

Sindicato, Valmir Lodi, o aumen-
to real de 0,44% significa 5,72% 
no ano (incluindo o 13º salário). 
“A proposta pode não ser o que mais 
desejávamos, mas é uma conquista 
para a categoria, não haver altera-
ção em nenhuma cláusula da nossa 
CCT”, garantiu Valmir.

Fonte: Sindicato Metalúrgicos de São Leopoldo

Os trabalhadores no Polo Industrial de Manaus (PIM) con-
quistaram aumento salarial médio de 6,1% a partir deste 

mês de setembro. Com esse reajuste, o piso salarial foi para 
R$ 1.345,00 enquanto que o dos industriários do polo de duas 
rodas subiu para R$ 1.429,00. Atualmente há aproximada-
mente 82 mil trabalhadores no Polo. 
Fonte: CNM/CUT

Após várias paralisações, metalúrgicos do Amazonas conquistaram aumento de 6,1% Trabalhadores conquistam reajuste salarial de 3%

Metalúrgicos de São Leopoldo conquistam 3% Metalúrgicos do Amazonas fecham acordo

Após duas rodadas 
de negociação en-

tre Sindicato e a dire-
ção da EGS Elevado-
res, os trabalhadores 
aprovaram em assem-
bleia a Convenção 
Coletiva de Trabalho 
(CCT) 2017/2018.  

No acordo assina-
do, além de garantir a 
manutenção de todas 
a cláusulas da CCT 
2016/2017, todos te-
rão um reajuste de 5% 
a partir de 01 de outu-
bro/2017 e um abono 

salarial de R$500,00 , 
ue deverá ser pago em 
duas parcelas, sendo 
que a primeira será no 
dia 16/11 e a segunda 
até 12/12. Também foi 
garantida a estabilida-
de de emprego até dia 
15 de novembro e foi 
aprovada uma taxa de 
fortalecimento para o 
Sindicato.

Para o presidente 
do Sindicato dos Me-
talúrgico de BH/Con-
tagem, Geraldo Val-
gas, o manutenção da 

convenção coletiva é 
importantíssima para 
a categoria. “Indepen-
dente  da situação de 
dificuldades que as 
empresas dizem que 
estão atravessando, 
neste acordo podemos 
comprovar que a ação 
do Sindicato junto com 
os trabalhadores foi 
importante para con-
seguirmos manter a 
cláusulas anteriores 
e garantir um reajuste 
salarial acima da infla-
ção”, concluiu.

Trabalhadores da EGS Elevadores 
fecham acordo coletivo



Representantes das centrais 
sindicais, CUT, CTB, Força 

Sindical e CSP Conlutas, parti-
ciparam das manifestações em 
Minas, do Dia Nacional de Luta, 
Protestos e Greves que aconte-
ceu no dia 14 de setembro. Esta 
atividade faz parte do calendá-
rio de lutas feito pela CUT, con-
tra a reforma previdenciária e 
trabalhista e conta com a partici-
pação de entidades da catego-
ria com o objetivo de assegurar, 
nas campanhas salariais, que 
as convenções e acordos co-
letivos de trabalho mantenham 
direitos da classe trabalhadora.

Na Cidade Industrial em Con-
tagem, os sindicalistas junto 
com representantes de movi-
mentos sociais, fizeram uma 
manifestação na portaria da GE 
com a participação dos traba-
lhadores. Também foi feito um 
ato nas entradas dos turnos da 
empresa Arcelor Mittal. Na BR 
381, próximo a FIAT, os meta-
lúrgicos fizeram manifestações, 
bloqueando toda a via por algu-
mas horas.

Durante a tarde as atividades 
foram na praça Afonso Arinos, 
centro de Belo Horizonte, com 
a presença dos metalúrgicos e 
outras categorias que estão em 

campanha sala-
rial. Todos juntos 
contra a reforma 
trabalhista. 

Truculência 
da PM

Durante a ati-
vidade na porta-
ria da GE, a dire-
toria da empresa 
chamou  a Polí-
cia Militar de MG que apareceu 
com sete viaturas. Os PMs, de 
forma desrespeitosa, gritavam 
e com abordagens individuais,  
empurrarvam os funcionários  e 
insistiam para que entrassem 
para a fábrica. No meio deste 
tumultuo criado pelos policias, 
um trabalhador acabou caindo 
da motocicleta, sofrendo um 
acidente de trabalho. Na mesma 
hora representantes do Sindica-
to foram até portaria onde tinha 
ocorrido o acidente exigindo a 
emissão do CAT.

Segundo informações de tra-
balhadores, os policias presen-
tes são os mesmos que entram 
e saem da empresa diariamente. 
A atitude truculenta da PM aca-
bou provocando um acidente. 
Como a Polícia Militar, que tem 
função de proteger as pesso-

as, toma partido em 
defesa dos patrões? 
Nas últimas ativida-
des do Sindicato eles 
sempre têm agido de 
forma agressiva, des-
respeitando trabalha-
dores, participantes e 
dirigentes sindicais. 
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ACESSE

anulareforma.cut.org.br

anulareforma.cut.org.br

A Campanha nacional pela anulação da Refor-
ma Trabalhista começou no dia 7 de setembro 

com o início da coleta de assinaturas pelo Brasil 
para o Projeto de Lei de Iniciativa Popular (PLIP). 

Este projeto propõe a revogação da Reforma e 
tem o objetivo de coletar 1,3 milhão de assinatu-
ras. Em Belo Horizonte, a Central Única dos Tra-
balhadores de Minas Gerais (CUT/MG) se mobi-
lizou para coletar as assinaturas em uma tenda 
fixa instalada na Praça Sete e para conscientizar 
a população sobre a importância do tema. 

Após o recolhimento das assinaturas em todo o 
país, o projeto será entregue à Câmara dos De-
putados, e uma nova etapa da campanha come-
çará para exigir a votação da proposta. 

A campanha pela anulação da Reforma Traba-
lhista foi aprovada pelas confederações, federa-
ções e sindicatos da CUT durante o Congresso 
Extraordinário. Para aderir ao PLIP, basta aces-
sar: anulareforma.cut.org.br

Faça  sua parte. Juntos podemos reverter este 
ataque aos trabalhadores.

Dirigentes sindicais do ramo metalúr-
gico discutiram esta semana, os pre-

parativos da Plenária Nacional dos Tra-
balhadores na indústria, marcada para 
o próximo dia 29/09, em São Paulo, e que 
vai definir novas ações para barrar a im-
plantação da reforma trabalhista e da lei de 
terceirização nas empresas. Também será 
discutido a luta em defesa dos empregos 
na indústria e da soberania nacional e con-
tra a aprovação da reforma da Previdência. 

O presidente da Confederação Nacio-
nal dos Metalúrgicos da CUT (CNM/CUT), 

Paulo Cayres, explicou que todas estas 
atividades – organizadas pelas entidades 
ligadas à CUT e outras cinco centrais sin-
dicais – integram as ações do Movimento 
Brasil Metalúrgico, articulado há mais de 
um mês e que tem o objetivo de unificar as 
lutas contra a retirada de direitos. 

A ideia deste movimento partiu das enti-
dades do setor metalúrgico, e está ganhan-
do a adesão de organizações sindicais de 
trabalhadores de todo o ramo industrial. 
No caso da CUT, o debate está sendo le-
vado para o Macrossetor da Indústria, que 

engloba, além de metalúrgicos, químicos, 
têxteis e trabalhadores na alimentação e 
construção. 

Os dirigentes cutistas lembraram que 
o momento é propício para uma ação ar-
ticulada em defesa da histórica bandeira 
do Contrato Coletivo Nacional de Trabalho 
(CCNT), que estabeleça direitos essenciais 
para os trabalhadores na indústria em todo 
o país. Outro ponto defendido por eles é o 
estabelecimento de uma política de Estado 
voltado para o desenvolvimento da indús-
tria nacional.           

Dia 29 de setembro - Plenária nacional dos trabalhadores na indústria

Fonte: CNM/CUT

Fotos: Leandro Gomes

Manifestação em frente a GE de Contagem (MG)

Ato na portaria da Arcelor Mittal

Dia Nacional de Luta em Minas

Como parte do calendário de lutas da CUT, o Dia 
Nacional de Luta que as centrais convocaram 

aconteceu em todos país. Foram manifestações e 
protestos contra a implementação da reforma tra-
balhista que vai acabar com os direitos da CLT ad-
quiridos pelos trabalhadores nos últimos 70 anos. 
Não podemos deixar que isso aconteça. Convoco 
todos trabalhadores para assinarem o Projeto de 
Lei de Iniciativa Popular (PLIP) pela anulação des-
sa reforma absurda. Se todos aderirem temos al-
guma chance de reverter e ganhar essa luta.

Pela anulação da Reforma Trabalhista

Campanha nacional pela anulação da Reforma Trabalhista

Geraldo Valgas 
Presidente do Sindicato
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O Sindicato, através do dire-
tor Paulo Roberto,  firmou 

uma parceria com o SESI/SE-
NAI e está oferecendo à seus 
associados metalúrgicos da ati-
va e dependentes legais, com 
idade à partir de 16 anos, o 
acesso gratuito à educação. 

Os sócios terão a oportuni-
dade de concluírem o ensino 
fundamental ou o ensino médio 
na EJA (Educação de Jovens e 
Adultos) e fazerem o curso de 
qualificação de Eletricista Indus-
trial na EJA Profissionalizante si-
multaneamente, tudo sem custo 
nenhum.

A EJA oferece metodologia de 
ensino à distância com ativida-

des online no Ambiente Virtual 
de Aprendizagem SESI/SENAI, 
desenvolvidas especialmente 
para o adulto. 

As aulas presenciais acon-
tecem uma vez por semana e 
o curso profissionalizante com 
práticas profissionais duas ve-
zes por semana. Todas aulas 
serão na unidade Euvaldo Lodi 
em Contagem, o que resulta a 
redução do tempo para conclu-
são do curso. 

Para obter mais informações 
sobre o curso, documentação e 
matrícula, ligue: 

Sindicato - 3369.0510 ou   
98681.0729   

SESi - 3372.1072  ou   3372.2896

QUER CONCLUIR SEUS ESTUDOS E AINDA  TER UMA FORMAÇÃO PROFISSIONAL ?

Venha para a Educação de Jovens e Adultos (EJA). Inscrições até 20 de outubro com início das atividades em novembro

Até 20 de outubro:  No SESI /Comar  (Rua Lindolfo Caetano, 10 - Ca-
lafate - Belo Horizonte) ou na sede do Sindicato  (Rua Camilo Flama-
rion, 55 - Jardim Industrial - Contagem).
início das atividades :  Novembro
Aulas presenciais: Unidade Euvaldo Lodi - Contagem (Rua Dr. José 
Américo Cançado Bahia, 75 - Cidade Industrial).

doCUMENTAção NECESSÁRiA PARA MATRÍCULA

originais e fotocópias
l Registro Civil l CPF lRG l Título de Eleitor lComprovante recente 
de residência em nome do aluno l Carteira de Trabalho e Previdên-
cia Social (páginas com os dados: foto, qualificação civil e contrato de 
trabalho) l Certificado de Quitação Militar (para maiores de18 anos, 
exceto para maiores de 45 anos) l Carteirinha do Sindicato.  
originais
l Histórico Escolar e/ou Certificados de conclusão parcial de estudos. 
Na ausência da documentação será aceita a declaração provisória com 
a validade de até 30 dias l 02 (duas) fotos 3x4 recente

Inscrições

Parceria do Sindicato com SESI/SENAI

Depois de várias reuniões 
entre a o Sindicato, a co-

missão e Stola, a direção da 
empresa ofereceu uma pro-
posta de R$2.200,00, que foi 
confirmada em uma ata de reu-
nião feita no Ministério do Tra-
balho (MT). Porém, junto com 
esta proposta, ela fez várias 
reivindicações que não foram 
aceitas pelo Sindicato por se-
rem prejudiciais aos trabalha-
dores e com isso os represen-
tantes da empresa encerraram 
as negociações e pagaram um 
abano aos trabalhadores de 
R$1700,00, alegando ser refe-
rente a PLR2017.

Companheiros, sabemos 
que em 2016 a empresa não 
queria pagar a PLR e de-
pois da mobilização dos tra-
balhadores, pagou somente 
R$1700,00. Este ano ela se 
retirou das negociações e re-
solveu pagar o mesmo valor, 
desrespeitando o Sindicato e 
e seus funcionários, além de 

não cumprir o que foi acertado 
no MT.

Este ano temos empresas 
como Magnetti Marelli, que 
pagou uma PLR no valor de 
R$3000,00 e Aethra, que pa-
gou R$3.700,00. A Stola, que 
é uma das maiores autopeças 
da Fiat, quer continuar pagan-
do esse valor de R$1700,00. 
Isso é uma vergonha!

Diante desta situação, a úni-
ca maneira de mudarmos 
o rumo desta história é 
com luta. O advogado do  
Sindicato entrou nesta se-
mana, com duas ações 
contra a empresa pedindo 
que os encargos sociais 
do abono sejam pagos, 
pois tem natureza salarial 
e pedindo os R$500,00 
que faltam da proposta 
feita no  MT. 

Também entrou com 
uma ação contra demis-
são em massa da Stola, 
pois de 2016 até julho 

2017 foram 1.210 trabalhado-
res demitidos sem nenhuma 
negociação, conforme registro 
do Sindicato. Isto é um desres-
peito com os trabalhadores. 

A Stola quer produção e 
lucro e não quer pagar uma 
PLR devida aos trabalhadores 
como reconhecimento do es-
forço e merecimento de todos, 
além de não negociar as de-
missões com o Sindicato. 

Companheiros, vamos parar 
a fábrica se necessário! De-
vemos nos unir e lutar por to-
dos direitos conquistados que 
foram reduzidos, como a PLR 
e o convênio médico. A Stola 
está sendo intransigente, au-
toritária e fazendo somente o 
que ela quer, sem ouvir seus 
funcionários ou o Sindicato.

Está no hora dos trabalhado-
res tomarem uma decisão!

PLR 2017 na Stola: uma vegonha!
Vamos parar a fábrica pelos nossos direitos


