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este dia, trabalhadoras e Ntrabalhadores e todo o povo 
brasileiro vão exigir o fim: do 
desemprego, do aumento do preço 
do gás de cozinha e dos 
combustíveis, da retirada de direitos 
da classe trabalhadora, da reforma 
da Previdência, das privatizações, 
da crise, da miséria, do golpe, dos 
cortes das verbas na saúde, na 
educação, na segurança pública.

O Brasil pós-golpe 2016 já 
contabiliza 28 milhões de 
desempregados e os postos de 
trabalho gerados são precários por 
causa da Reforma Trabalhista. 
Diminuiu o número trabalhadoras e 
trabalhadores com carteira 
assinada, aumentou o número de 
empregados sem carteira e dos que 
sobrevivem com bicos. São milhões 
na informalidade.

Concentração: Praça Afonso Arinos, Centro – Belo Horizonte – MG - 11h00

10 DE AGOSTO - DIA NACIONAL DO BASTA

METALÚRGICOS DE MINAS ENTREGAM PAUTA DE REIVINDICAÇÕES À FIEMG
CAMPANHA SALARIAL 2018/2019

 pontapé inicial da OCampanha Salarial 
Unificada dos Metalúrgicos de 
Minas 2018 foi dado nessa 
terça-feira, 31 de julho, com a 
entrega da pauta de 
reivindicações na Federação 
das Indústrias do Estado de 
Minas Gerais (FIEMG).

O principal desafio da 
campanha deste ano será, 
além de conquistar um 
reajuste salarial que 
represente a valorização dos 
trabalhadores, garantir a 
manutenção das cláusulas 
sociais.

“A única forma de proteger os 

direitos dos metalúrgicos do 
desmonte da Consolidação 
das Leis do Trabalho (CLT), 
que vem acontecendo depois 
da aprovação da antirreforma 
trabalhista, é através da 
Convenção Coletiva de 
Trabalho (CCT)”, ressaltou 
Geraldo Valgas, presidente do 
Sindicato dos Metalúrgicos de 
BH/Contagem e região.

Entre as várias cláusulas da 
CCT, vale destacar a que 
retorna com obrigatoriedade 
das homologações das 
rescisões contratuais no 
sindicato. A antirreforma 
trabalhista desobrigou as 
empresas homologar a 
rescisão no sindicato, com 
isso, as entidades sindicais 
têm se deparado com muitas 
rescisões com erros em 
desfavor dos trabalhadores, 
porém já assinadas.

A luta pelo reajuste salarial e 
pela defesa dos direitos 
garantidos na convenção 
coletiva só está começando e 
para que os metalúrgicos de 
Minas tenham um resultado 
positivo é fundamental o apoio 
dos trabalhadores e das 
trabalhadores durante todo o 
processo de negociação. 

“Quanto mais os metalúrgicos 
(as) se distanciam do sindicato 
mais os patrões abusam e 
exploram a mão de obra em 
troca do mínimo possível. O 
fortalecimento da categoria, 
com maior poder de compra, 
mais direitos e garantias 
servirá de motor para girar a 
roda da economia, 
impulsionando outros setores”, 
disse Marco Antônio, 
presidente da Federação 
Estadual dos Metalúrgicos da 
CUT Minas (FEM-CUT/MG).

Principal desafio da campanha deste ano será garantir a manutenção das cláusulas sociais

Leandro Gomes
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11 DE AGOSTO
ANIVERSÁRIO DO SINDICATO DOS METALÚRGICOS DE BH/CONTAGEM

VENHA COMEMORAR COM A GENTE, A PARTIR DAS 15H00

LANÇAMENTO DA CARTILHA DOS CONVÊNIOS

APRESENTAÇÃO DO BLOCO ‘ESPERANDO O METRÔ’

ATIVIDADE CULTURAL 

BAILE COM OS METALÚRGICOS (AS) DA ATIVA E APOSENTADOS

Sede: R. Camilo Flamarion, 55 - J. Industrial - (Contagem (MG) - CEP 32215.310 - TEL.: (31) 3369.0510

Subsede: R. da Bahia, 570 - 5º andar - Centro - BH (MG) - CEP 30160.010 - TEL.: (31) 3222.7776

LUTA
RESISTÊNCIA e

CONQUISTAS84
 ANOS de

LANÇAMENTO DO LIVRO ANATOMIA DE UM CREDO
(O Capital financeiro e o progressismo da produção) De Ronald Rocha

2018

METALÚRGICOS APROVAM PLR DE R$3.223,00
PLR KEIPER

s trabalhadores e Otrabalhadoras da Keiper 
aprovaram, em assembleia, o 
acordo de Participação nos 
Lucros e Resultados (PLR 2018) 
no valor de R$3.223,00.

A primeira parcela da PLR, no 
valor de R$2.500,00, será paga 
no dia 17 de agosto deste ano. A 
segunda parcela será paga até 
janeiro de 2019.

Os metalúrgicos (as) também 

aprovaram a taxa de 
fortalecimento para o Sindicato, 
no valor de R$37,50, que será 
descontada junto com o 
pagamento da primeira parcela da 
PLR.

A direção do Sindicato dos 
Metalúrgicos de BH/Contagem e 
região agradece a recepção dos 
trabalhadores (as) da Keiper e os 
convida para conhecer o sindicato 
e toda sua infraestrutura. 

CONTINUA IMPASSE SOBRE PLR DA SUGGAR

PRÓXIMA QUINTA, DIA 9, HAVERÁ
ASSEMBLEIA COM TRABALHADORES

SERRALHERIA E REPARAÇÃO DE VEÍCULOS

ários trabalhadores do setor de Serralheria e Reparação Vde Veículos estão relatando aos dirigentes sindicais que 
há anos não recebem o abono salarial e os reajustes no 
salário.

Se você está nessa situação, ligue para 
3369-0510 ou procure o dirigente na porta da fábrica para que 
o Sindicato dos Metalúrgicos possa tomar providências e 
garantir que os trabalhadores e trabalhadores recebem tudo 
aquilo que é de direito.

Infelizmente alguns empresários não cumprem aquilo que a 
convenção coletiva determina. O Sindicato só consegue 
identificar e atuar contra tal prática através da manifestação 
dos trabalhadores. 

SUA EMPRESA NÃO PAGOU O ABONO OU 
REAJUSTE SALARIAL? DENUNCIE!!!

uas turmas iniciaram, nos dias 17 e 19 de julho, os Destudos para conclusão do ensino médio, através da 
EJA (Ensino de Jovens e Adultos), e o curso de 
Qualificação de Eletricista Industrial. Ambos são resultado 
da parceria entre o Sindicato dos Metalúrgicos e o 
Sesi/Senai.

O diretor do Sindicato, Paulo Roberto, o Paulinho, falou da 
importância de qualificar a mão de obra. “Preparar nossos 
jovens para o mercado de trabalho através de uma 
formação de qualidade será determinante para sua carreira 
profissional. A valorização dos trabalhadores e 
trabalhadoras se dá, sobre tudo, por sua boa formação. 
Este também é o papel do sindicato, contribuir com essa 
formação”.

COMEÇOU AS AULAS DO CURSO DE QUALIFICAÇÃO 
PROFISSIONAL DA PARCERIA SINDICATO/SESI

epois de reunião no Ministério do Trabalho e Emprego D(MTE), realizada nessa terça-feira, 07 de agosto, 
permaneceu o impasse nas negociações da PLR 2018 dos 
trabalhadores da Suggar.

O Sindicato manteve sua proposta de um valor máximo de 
PLR de R$ 2 mil e mínimo de R$ 1 mil, mais seis cestas 
básicas. Já a empresa insiste em manter as metas 
praticamente impossíveis de serem alcançadas, sem a 
garantia de um valor mínimo, o que pode resultar no 
trabalhador receber um valor menor que o abono.

Na próxima quinta-feira, 9 de agosto, haverá assembleia na 
portaria da empresa, a partir das 6h45, para deliberar sobre 
os rumos das negociações. 


