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FIQUE POR DENTRO

CAMPANHA SALARIAL 2018/2019

ASSEMBLEIA GERAL PARA VOTAR PAUTA 
DE REIVINDICAÇÕES É DIA 26 DE JULHO
Às 18h00, na sede do Sindicato dos Metalúrgicos, rua Camilo Flamarion, 55, B. Jd. Industrial

o próximo dia 26 de julho Nde 2018 será realizada, na 
sede do Sindicato, a partir das 
18h00, em primeira chamada, e 
18h30 em segunda chamada, 
assembleia de aprovação da 
pauta de reivindicações da 
Campanha Salarial 2018.

A assembleia também vai 
deliberar sobre a taxa de 
custeio sindical. Alem deste 
ponto, será apreciado pelos 
trabalhadores a proposta de 
remanejamento dos diretores do 
Sindicato nos cargos da 
diretoria.

Com as mudanças realizadas 
na legislação trabalhista, 

através da aprovação da anti-
reforma trabalhista, a conquista 
da valorização dos metalúrgicos 
e metalúrgicas dependerá 
sobremaneira da efetiva 
participação dos trabalhadores 
(as) durante todo processo de 
negociação.

Começar esta luta com 
mobilização e lotando o 
sindicato para a assembleia 
mostrará aos patrões que 
estamos unidos por melhores 
condições financeiras e de 
trabalho.

Não há outro caminho a não ser 
a unidade de todos os 
metalúrgicos (as) com o 
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DAS DUAS, UMA: 
Ou você está com o sindicato ou está 
com quem quer acabar com seus direitos. 3369-0519

A austeridade fiscal e a 
redução das políticas 
públicas levaram ao 
primeiro aumento da 
morte de crianças no 
Brasil em 2016 desde a 
década de 90. Segundo 
o Ministério da Saúde, a 
epidemia do zika vírus, 
ampliada por conta dos 
cortes na saúde, e a 
crise causada por um 
cenário econômico com 
desemprego e político 
conturbado foram os 
causadores desse 
aumento.

Economia fraca e 
'reforma' trabalhista 
criam novo perfil de 
desempregado

Desemprego atinge 
pessoas com nível 
superior e médio, cresce 
entre trabalhadores não 
brancos e é 
especialmente cruel com 
os mais jovens, atingindo 
28,1% na faixa dos 18 
aos 24 anos.

Campanha pretende 
aumentar número de 
mulheres nos 
parlamentos do país.

de EXPLORAÇÃO!
Campanha Salarial dos Metalúrgicos da CUT de Minas Gerais - 2018 
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EXIJO VALORIZAÇÃO

LANÇAMENTO DA CAMPANHA SALARIAL DOS METALÚRGICOS DA CUT MINAS

PRINCIPAIS REIVINDICAÇÕES

sindicato para vencer a mão 
pesada do capital, que busca a 
exploração da mão de obra em 
troca do mínimo possível.

AUMENTO SALARIAL

HOMOLOGAÇÃO NO 
SINDICATO

ABONO SALARIAL

MANUTENÇÃO DA 
CONVENÇÃO COLETIVA

ESTABILIDADE NO EMPREGO

A ENTREGA DA PAUTA NA FIEMG SERÁ DIA 31 DE JULHO DE 2018, ÀS 14 HORAS

UM GRANDE ATO SERÁ REALIZADO NA PORTARIA DA FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS
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 lançamento do Ofilme “1968: A Greve 
de Contagem” reuniu 
várias pessoas no 
Sindicato dos 
Metalúrgicos de 
BH/Contagem e região, 
nessa quinta-feira, 12 de 
julho. 

Produzido pelo cineasta 
Carlos Pronzato, o filme 
foi criado em 
homenagem aos 50 anos 
da primeira greve 
realizada durante a 

ditadura militar. A obra 
traz depoimentos dos 
principais personagens 
que testemunharam 
aquele momento, 
fotografias e matérias de 
jornais que contam a luta 
dos metalúrgicos e 
metalúrgicas contra o 
arrocho salarial.

Presente no lançamento 
do documentário, Carlos 
Pronzato é cineasta, 
diretor teatral e poeta 
argentino/brasileiro. Suas 

obras audiovisuais e 
literárias destacam-se 
pelo compromisso com a 
cultura, a memória e as 
lutas populares. Dentre 
seus mais de 70 
documentários 
destacam-se "O 
Panelaço, a rebelião 
argentina", "Bolívia, a 
guerra do gás", 
"Buscando a Salvador 
Allende", “A Revolta do 
Buzu” e "Carabina M2 
uma arma americana, 
Che na Bolívia", entre 
outros.

DOCUMENTÁRIO SOBRE A GREVE DOS METALÚRGICOS 
DE CONTAGEM EM 1968 É EXIBIDO NO SINDICATO

O documentário será novamente exibido no 
Sindicato dia 20 de outubro, às 14 horas, 
durante exposição do acervo sobre a greve de 
1968.

Evento foi realizado dia 12 de julho e contou com a presença de várias lideranças do movimento sindical

 Sindicato dos OMetalúrgicos de 
BH/Contagem e região 
foi homenageado na 
Câmara dos Deputados 
Federais, em Brasília, 
pelo protagonismo 
durante a greve em 
1968, a primeira 
durante a ditadura 
militar e que completou 
50 anos em maio deste 
ano.

Geraldo Valgas, 
presidente do 
Sindicato, participou da 
solenidade, que 
aconteceu dia 10 de 
julho, no plenário da 
Câmara e foi 
transmitida ao vivo para 
todo o país. Segundo 
ele, mais de 50 
pessoas, entre 
deputados e lideranças 
sindicais participaram 
do evento “somente os 

deputados golpistas e 
picaretas ficaram de 
fora”, disse.

A iniciativa de 
homenagear o 
Sindicato e os 50 anos 
da Greve de Contagem 
partiu do requerimento 
da deputada Margarida 
Salomão e do deputado 
Valmir Prascidelli, 
ambos do Partido dos 
Trabalhadores (PT).

SINDICATO DOS METALÚRGICOS É HOMENAGEADO NO CONGRESSO NACIONAL
Geraldo Valgas, presidente do Sindicato, participou da cerimônia que foi transmitida ao vivo para todo país

50 ANOS DA GREVE DE CONTAGEM

METALÚRGICOS DE CONTAGEM SÃO HOMENAGEADOS 
NA CERIMÔNIA DOS 50 ANOS DA GREVE EM OSASCO-SP

urante cerimônia Dpelos 50 anos da 
greve dos metalúrgicos 
de Osasco, SP, 
realizada no dia 16 de 
julho, os metalúrgicos 
de Contagem foram 
homenageados pelo 
protagonismo em 

realizar, dois meses 
antes, em 16 de maio 
de 1968, a primeira 
greve durante a 
ditadura militar.

Ênio Seabra, então 
presidente do 
Sindicato dos 

Metalúrgicos de 
BH/Contagem em 
1968, Geraldo Valgas, 
atual presidente do 
Sindicato dos 
Metalúrgicos, Marco 
Antônio, presidente 
da Federação 
Estadual dos 
Metalúrgicos da CUT 
Minas e outros 
dirigentes sindicais de 
Contagem 
participaram da 
solenidade no 
Sindicato dos 
Metalúrgicos em 
Osasco, SP.

Exatamente no dia 16 
de julho de 1968, 
explodia o movimento 

que marcou a história 
de fábricas como 
Cobrasma e Lonaflex, 
de dezenas de 
trabalhadores e suas 
famílias, da cidade de 
Osasco e também da 
luta dos trabalhadores 
de todo o Brasil.

O famoso soar do 
apito da Cobrasma, 
às 8h30, foi a senha 
para que 2 mil 
trabalhadores 
cruzassem os braços 
e iniciassem a 
ocupação da 
empresa, sob o 
comando da 
comissão de fábrica.  

SINDICATO DOS TRABALHADORES (AS) NAS 
INDÚSTRIAS METALÚRGICAS, MECÂNICAS E DE 
MATERIAL ELÉTRICO DE BELO HORIZONTE, 
CONTAGEM, SARZEDO, IBIRITÉ, RIO ACIMA, 
NOVA LIMA, RAPOSOS E RIBEIRÃO DAS NEVES, 
com base territorial em Belo Horizonte, Contagem, 
Sarzedo, Ibirité, Rio Acima, Nova lima, Raposos e 
Ribeirão Das Neves, CONVOCA todos trabalhadores 
da categoria metalúrgica, sócios e não sócios da 
entidade, para realização, nos termos do seu Estatuto 
S o c i a l ,  d e  A S S E M B L E I A  G E R A L 
EXTRAORDINARIA, a se realizar no dia 26 de julho 
de 2018, às 18h00min, em primeira convocação e às 
18h30min, em segunda convocação, na sede da 
entidade, situada na cidade de Contagem, Minas 
Gerais, na Rua Camilo Flamarion, nº. 55, Bairro 
Jardim Industrial, para tratar e deliberar a seguinte 
ordem do dia: a). Leitura do edital de convocação; 
b ) . D i s c u s s ã o  e  a p r o v a ç ã o  d a  p a u t a  d e 
reivindicações a ser apresentada, discutida e 
negociada com a patronal; c).Deliberação sobre o 
percentual, forma de pagamento e repasse da 
contribuição assistencial/taxa de fortalecimento/taxa 
negocial; d).Autorização para a diretoria do sindicato 
negociar, assinar acordos coletivos, contratos 
coletivos, convenções coletivas e aditivos a estes, 
assim como ajuizar dissídios coletivos ou quaisquer 
ações que sejam necessárias a defesa do interesse 
da categoria, inclusive substabelecer tais poderes; e). 
Autorização  para Diretoria de o Sindicato 
substabelecer ou outorgar procuração para a 
Comissão de Negociação da (FEM/MG) Federação 
Estadual dos Metalúrgicos de Minas Gerais; f). 
Análise e aprovação da proposta de remanejamento 
dos diretores nos cargos da diretoria; g).Deliberação 
sobre a instalação em caráter permanente da 
presente assembleia. h). Elaboração, discussão e 
aprovação da ata da assembleia ora convocada; 
Contagem, 21 de julho de 2018. GERALDO MARIA 
VALGAS DE ARAUJO - PRESIDENTE DO 
SINDICATO.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Sindicato dos Metalúrgicos

de BH/Contagem e Região
Sede: R. Camilo Flamarion, 55 - J. Industrial - (Contagem (MG) - CEP 32215.310 - TEL.: (31) 3369.0500

Subsede: R. da Bahia, 570 - 5º andar - Centro - BH (MG) - CEP 30160.010 - TEL.: (31) 3222.7776
      e-mail: sind.met@terra.com.brwww.sindmetal.org.br

Geraldo Valgas durante discurso na Câmara Federal, em Brasília

Divulgação

Sindicato dos metalúrgicos de Osasco ficou lotado para cerimônia

Divulgação

Lideranças do movimento sindical se emocionaram durante exibição

Divulgação

http://youtu.be/UGqGdWTZy3w
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PLR 2018

Os trabalhadores da 
Magna Cosma 

conquistaram um acordo de 
PLR 2018 no valor de R$ 
4.036,00, que será paga em 
duas parcelas. 60% até o dia 
30 de julho e o restante em 
janeiro de 2019. Além disso, o 
acordo também garantiu um 
reajuste no valor do cartão 
(cesta básica), que passou de 
R$ 170,00 para R$ 190,00.

O sério trabalho realizado pelo 
Sindicato, juntamente com a 
atuante participação da 
comissão de trabalhadores, 

garantiu para as negociações 
da PLR 2019 que as tratativas 
sobre o acordo se iniciem com 
um percentual mínimo de 8% 
sobre o valor fechado este 
ano.

Outra importante conquista foi 
a manutenção dos membros 
da comissão de trabalhadores 
e o agendamento do início 
das negociações para janeiro 
de 2019.

Durante todo o processo de 
negociação a comissão de 
trabalhadores e o Sindicato 

fizeram um grande trabalho de 
conscientização sobre a 
importância de sindicalizar e 
fortalecer a instituição sindical. 
O resultado foi a aprovação 
da taxa de fortalecimento para 
o sindicato e o grande número 
de trabalhadores interessados 
em se associar.

O Sindicato dos Metalúrgicos 
de BH/Contagem e região 
parabeniza o brilhante 
trabalho realizado pela 
comissão de trabalhadores 
durante todo processo de 
negociação da PLR 2018.

METALÚRGICOS (AS) DA MAGNA COSMA VÃO 
RECEBER R$ 4.036,00 DE PLR
60% deste valor será pago até o dia 30 de julho. Acordo garante bases mínimas para PLR 2019

EM ASSEMBLEIA, TRABALHADORES 
APROVAM ESTADO DE GREVE

SUGGAR

Na Data Engenharia os 
metalúrgicos vão 

receber R$ 2.450,00 de 
Participação nos Lucros e 
Resultados (PLR 2018). A 
primeira parcela do 
pagamento será realizada 
até o dia 23 de julho e a 
segunda até janeiro de 
2019. Os trabalhadores 
aprovaram também a taxa 
de fortalecimento para o 
sindicato.
O trabalho realizado com 
os metalúrgicos e 
metalúrgicas das regiões 
de Ibirité e Sarzedo tem 
resultado em importantes 
conquistas para os 

trabalhadores. O avanço 
nos acordos de PLR é 
resultado da participação 
dos companheiros junto ao 
sindicato. 

O número de trabalhadores 
filiados ao sindicato nessas 
regiões é cada vez mais 
crescente. Além de 
fortalecer a instituição em 
todos os processos de 
negociação de direitos 
para os metalúrgicos, 
mostra para as empresas 
que os trabalhadores estão 
unidos em torno dos seus 
objetivos.

PLR NA  SERÁ DE R$ 2.450,00DATA ENGENHARIA

s trabalhadores da Suggar Oaprovaram estado de greve 
durante assembleia para 
deliberar sobre proposta de 
acordo de PLR 2018, realizada 
nessa quinta-feira, 19 de julho. 
Com a recusa dos metalúrgicos 
(as) ao acordo proposto pela 
empresa, não restou outro 
caminho a não ser a 
mobilização para pressionar a 
Suggar a negociar melhores 

Divulgação

Divulgação

Assembleia com trabalhadores (as) da Suggar recusa proposta de PLR  da empresa

condições para um acordo.
Esta foi a segunda 
assembleia com os 
trabalhadores da Suggar 
para debater o tema. Na 
primeira assembleia os 
trabalhadores também 
votaram o estado de greve. 

Segundo informações de 
trabalhadores da Suggar, a 
empresa, em retaliação ao 
resultado da assembleia, já 
demitiu seis funcionários.

A atitude antidemocrática 
praticada pela Suggar será 
denunciada pelo Sindicato 
ao Ministério do Trabalho.

SINDICATO INTERVÉM NO PROGRAMA 
DE DEMISSÃO DA FÁBRICA

epois de quatro reuniões Dentre o Sindicato dos 
Metalúrgicos e a Boreda, para 
debater a proposta da empresa 
sobre o processo de demissão 
que ocorrerá na fábrica, o 
Sindicato conseguiu melhorar 
alguns pontos do acordo.

Inicialmente a Boreda havia 
apresentado a proposta de 
parcelar em 24 vezes o 
pagamento das verbas 
rescisórias e do Fundo de 
Garantia por Tempo de Serviço 
(FGTS) não depositados. Com 
a recusa dos trabalhadores em 
assembleia e a intervenção do 
sindicato, o pagamento será 
realizado de duas até sete 
parcelas.

O acordo determina também 
que se houver atraso em 
alguma parcela a Boreda terá 
que pagar uma multa 
equivalente a 50% do valor da 
última parcela, além de ter que 
quitar todas as parcelas 

vencidas. A empresa também 
vai arcar com a multa 
estipulada no artigo 477 da 
CLT, no inciso 8º, que garante 
ao trabalhador um salário 
dobrado.

“A obrigação da empresa 
quando demite é pagar à vista 
as verbas de direito dos 
trabalhadores. Por não ter 
condições de fazer e por está 
passando por um processo de 
recuperação judicial, o 
sindicato interveio para garantir 
que os direitos dos 
empregados sejam 
assegurados e os danos 
minimizados. Todo o processo 
será registrado na Vara da 
Justiça do Trabalho, para que, 
mesmo se a empresa decretar 
falência, os trabalhadores 
tenham preferência no 
recebimento dos passivos”, 
disse Margareth, funcionária da 
Boreda e secretária de 
mulheres do Sindicato dos 
Metalúrgicos.

BOREDA
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IMPACTOS DO PLANO DE REVISÃO 
DOS BENEFÍCIOS POR INCAPACIDADE

PREVIDÊNCIA SOCIAL

Você já imaginou, 
depois de 20 anos 

aposentado por invalidez 
pelo INSS, por doença 
adquirida no chão de 
fábrica, receber alta 
médica dos peritos da 
Previdência Social e ser 
liberado para retornar à 
empresa, mesmo 
incapacitado para o 
trabalho? A doença 
incapacitante reconhecida 
20 anos atrás como 
LER/DORT agora poderá 
se tornar transtorno 

mental, doença crescente 
na atualidade onde a 
tecnologia é a bola da vez.   

A Medida Provisória (MP) 
739 criou em julho de 
2016 o Programa de 
Revisão dos Benefícios 
por Incapacidade (PRBI), 
sancionado pela lei nº 
13.457/17. Quase 183 mil 
trabalhadores já tiveram o 
benefício suspenso pela 
perícia médica, muitos 
sem condições 
laborativas.

Os impactos do Plano de 
Revisão dos Benefícios 
por Incapacidade (PRBI) 
foi tema de debate no 
Fórum Sindical e Popular 
de Saúde e Segurança do 
Trabalhador e da 
Trabalhadora de Minas 
Gerais, realizado nessa 
terça-feira, 03 de julho, em 
Belo Horizonte. 
Representantes do 
Sindicatos dos 
Metalúrgicos de 
BH/Contagem 
participaram do encontro.

Quase 183 mil trabalhadores já tiveram o benefício suspenso pela perícia médica, muitos sem condições laborativas

As lideranças do 
movimento sindical e 

popular de todo o Estado, 
um assistente social e 
advogadas previdenciárias 
fizeram um rico debate 
sobre o tema e trocaram 
experiências com o 
objetivo de construir 
estratégias de resistência a 
covarde política de revisão 
adotada pelo Ministério do 
Desenvolvimento Social e 
Agrário e adquirir 
conhecimento para melhor 
instruir os trabalhadores 
(as) que buscam ajuda nos 
sindicatos. 

O PRBI selecionou 530 mil 
beneficiários do auxílio-
doença e quase 1,2 
milhões de aposentados 
por invalidez para passar 
por revisão até janeiro de 

2019. Quase 203 mil 
benefícios foram 
suspensos, dos quais 
182.529 foram conclusão 
pericial e 20.304 não 
compareceram à perícia 
médica. 

A orientação dos sindicatos 
é para os trabalhadores 
que perderam o benefício, 
após anos afastados, pedir 
uma perícia 
biopsicossocial. “Este 
trabalhador, além da 
incapacidade que gerou o 
benefício lá atrás, tem que 
ser analisado num todo, 
não só na questão física, 
mas também o lado 
psíquico, seu grau de 
escolaridade, se tem 
carteira de motorista, 
idade, sua atual condição 
física e psíquica para ser 

ESTRATÉGIAS DE RESISTÊNCIA A COVARDE POLÍTICA DE REVISÃO
reabilitado”, disse a 
Dra. Márcia Queiroz.

Outra alternativa, é 
dar entrada no INSS 
com pedido de 
aposentadoria por 
tempo de 
contribuição, uma vez 
que o período 
afastado também 
conta como tempo de 
contribuição, porém o 
trabalhador que 
recebe alta médica, 
tem que voltar a 
contribuir, para 
configurar alternância 
entre benefício e 
contribuição.

Independente de 
todas as alternativas 
sugeridas é 
importante o 
trabalhador retornar 
imediatamente à 
empresa assim que 
receber alta médica 
do INSS, para evitar a 
demissão por justa 
causa, pois as 
empresas estão 
sendo informadas 
pela Previdência do 
resultado da perícia 
do trabalhador até 
antes dele próprio. 

Entre os encaminhamentos tirados 
durante o fórum, vale destacar a 

sugestão de criar a “lista suja” dos peritos 
do INSS.

Esta seria uma forma de denunciar e 
pressionar os profissionais que não 
realizam o trabalho ético, isento e imparcial, 
uma vez que a lei nº 13.457/17, além de 
criar o Plano de Revisão dos Benefícios por 
Incapacidade, alterou a composição 
remuneratória da carreira do perito médico, 
instituindo um bônus de R$ 60,00 por 
perícia extra realizada, com limite de quatro 
perícias por dia, após sua meta regular de 
trabalho. Parece simples, mas isso gera um 
plus a mais de R$4.800,00 por mês no 
salário destes peritos. 

Não podemos esquecer que o salário atual 
de um médico perito do INSS é de 
R$20.000,00, podendo ser conferido no 
portal da transparência. 

LISTA SUJA DOS PERITOS 
SERÁ CRIADA PARA 
DENUNCIAR MAL 
PROFISSIONAIS

REAÇÃO DOS SINDICATOS


