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Foi aprovado, por 
unanimidade, o acordo da 

Convenção Coletiva de 
Trabalho (CCT) negociado 
durante a campanha salarial 
unificada 2018/2019 entre a 
comissão de trabalhadores e a 
Federação das Indústrias de 
Minas Gerais (FIEMG).

A assembleia com os 
trabalhadores foi realizada na 
noite da última quinta-feira, 25 
de outubro, na sede do 
Sindicato dos Metalúrgicos de 
BH/Contagem e região.

O salário dos trabalhadores 
que recebem até R$ 6.330,00 
será corrigido em 3,97%, a 
partir do dia 1º de outubro. 
Para os trabalhadores com 
salário superior a R$ 6.330,00, 
o aumento salarial será de R$ 
251,30.

Os trabalhadores de empresas 
que não têm Participação nos 
Lucros e Resultados (PLR) vão 
receber um abono único 
especial no valor de R$ 
480,00, que deverá ser pago 
junto com o salário de janeiro 
de 2019.

A primeira faixa de salário de 
ingresso, que abrange 

empresas com até 10 
funcionários, será reajustada 
em 4,47%. Estes 
trabalhadores vão receber 
R$1.144,00.

A segunda faixa, para 
empresas que tenham de 10 
até 400 funcionários, o salário 
de ingresso será de R$ 
1.177,00. A terceira faixa 
salarial, em estabelecimento 
com mais de 400 até 1000 
trabalhadores, será de R$ 
1.256,20. Nas empresas com 
mais de 1000 empregados, o 
salário de ingresso será de R$ 
1.553,20.

O acordo da CCT garante 
também um adicional noturno 
de 30% sobre o salários dos 
metalúrgicos que trabalham 
das 22h00 às 05h00.

Além de manter fora da 
convenção a cláusula sobre 
Banco de Horas, os 
metalúrgicos conseguiram a 
manutenção de todas as 
cláusulas sociais.

A garantia de emprego de 30 
dias começa a valer após a 
assinatura do acordo. A taxa 
de fortalecimento do sindicato, 
contemplada pela cláusula 
Desconto Negocial, será de 

4%, dividido em duas parcelas 
e com valor máximo de 
R$60,00 por parcela.

O acordo da CCT depende de 
parecer do Ministério Público 
do Trabalho (MPT) e do 
Tribunal Regional do Trabalho 
(TRT) para que seja 
homologado. Na segunda-
feira, 29 de outubro, aconteceu 
reunião no MPT para 
encaminhar o assunto. Depois 
que o acordo da CCT for 
assinado com a FIEMG no 
TRT, os trabalhadores terão 
cinco dias para apresentar 
carta de oposição ao desconto.

METALÚRGICOS APROVAM ACORDO DA 
NOVA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO

CAMPANHA SALARIAL UNIFICADA 2018/2019

REAJUSTE SALARIAL SERÁ DE 3,97%, A PARTIR DE OUTUBRO. ABONO , PARA
QUEM NÃO TEM PLR, VAI SER DE R$ 480,00

REAJUSTE SALARIAL

3,97%
ABONO SALARIAL

R$480,00

ADICIONAL NOTURNO

30%
BANCO DE HORAS

NÃO

OS ASSOCIADOS 
DO SINDICATO 

FICARÃO 
ISENTOS DAS 

MENSALIDADES 
DE NOVEMBRO 
E DEZEMBRO,

APÓS ASSINATURA
DO ACORDO

É bom lembrar que a proposta 
inicial da FIEMG era com 
banco de horas, parcelamento 
de férias, sem abono único 
especial e redução do horário 
de almoço para 30 minutos. 
Houve um grande empenho da 
comissão de trabalhadores 
para impedir tamanho 
retrocesso na CCT. Isso é 
mais uma prova da 
importância de fortalecer as 
instituições sindicais. Sem 
elas, vários direitos dos 
trabalhadores seriam 
suprimidos.

SALÁRIO DE INGRESSO

R$1.177,00
EMPRESA COM MAIS DE 10 ATÉ 400 EMPREGADOS

Júnior Teixeira

Por unanimidade, assembleia aprova acordo da campanha salarial 2018/2019
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 direção do Sindicato dos Metalúrgicos Ade BH/Contagem e região considera 
positivo o acordo da Campanha Salarial 
Unificada 2018/2019 fechado entre a 
comissão de trabalhadores e a Federação 
das Indústrias do Estado de Minas Gerais 
(FIEMG).

Foram várias reuniões de negociação para 
garantir um reajuste salarial de 3,97%, o que 
significa a reposição das perdas 
inflacionárias dos últimos 12 meses. 

Mas a principal conquista foi a manutenção 
de todas as cláusulas sociais da Convenção 
Coletiva de Trabalho (CCT), que garante os 
direitos das mulheres, das gestantes, dos 
trabalhadores em vias de aposentar, abono 
de férias entre outros.

Conseguimos também manter fora da nossa 
CCT a cláusula sobre Banco de Horas. 
Mesmo a patronal insistindo em inserir o 
texto, a comissão que representa os 
metalúrgicos se manteve firme e garantiu o 
direito dos metalúrgicos serem remunerados 
em caso de realizar horas extras.

Temos a certeza de ter plenas capacidades 
de conquistar e avançar muito mais em 
nossas bandeiras de lutas, mas para isso é 
fundamental a participação de todos e todas 
no processo de luta e mobilização.

Entendemos que o atual cenário que a 
classe trabalhadora atravessa, com 
perseguições e retirada de direitos, inibi a 
efetiva participação dos companheiros e 
companheiras nas lutas por melhores 
salários, PLR´s e etc. 

Construir outra realidade passa pelo 
engajamento de cada trabalhador e 
trabalhadora em nossa luta de classe. Com a 
eleição do candidato de extrema direita, os 
desafios da classe trabalhadora, para manter 
e ampliar seus direitos, serão ainda maiores. 
Se com o Temer a situação estava ruim, a 
partir de janeiro de 2019, depois da posse do 
novo presidente, as previsões não são 
animadores, do ponto de vista do 
crescimento do país, da geração de 
empregos e da distribuição de renda. Mas 
seguiremos firmes na defesa dos 
metalúrgicos e metalúrgica.

EDITORIAL

ANÁLISE DO ACORDO DA 
CAMPANHA SALARIAL

Geraldo Valgas - Presidente

ompanheiros (as), neste Cmomento, após o resultado final 
da eleição presidencial, cabe dizer 
que, temos uma imensa preocupação 
com o projeto de governo que foi 
escolhido pelo voto para governar o 
país nos próximos quatro anos.

Nosso sindicato sempre esteve ao 
lado dos princípios democráticos e de 
liberdade, expressados na 
Constituição brasileira promulgada 
em 1988. Desta forma, o nosso 
sindicato, fundado em 1934, tem se 
mantido sempre a frente da luta dos 
trabalhadores (as) metalúrgica ao 
longo do tempo. 

O que temos observado é que após o 
golpe na democracia sofrido pela 
então presidenta Dilma, seu 
sucessor, juntamente com o 
Congresso e o Senado, tem 
aprovado medidas contra a classe 
trabalhadora desse país, haja vista a 
reforma trabalhista que alterou mais 
de cem artigos na Consolidação das 
Leis do Trabalho (CLT), com o 
propósito de piorar ainda mais a 
relação entre capital e trabalho no 
Brasil, protegendo o capital e 
reduzindo os direitos sociais do 
trabalho, que assim eram garantidas 
na antiga legislação trabalhista.

Contudo, o projeto de governo que 
será implantado a partir de janeiro de 
2019, ao que temos visto pelos meios 
de comunicação e que o próprio 

candidato eleito tem difundido, não 
só pretende aprofundar ainda mais 
essa reforma trabalhista, como 
também pretende, ainda neste ano, 
votar a reforma da previdência, que a 
nosso ver, vai obrigar nós 
trabalhadores a aumentar nosso 
tempo de contribuição como 
aumentar também a idade mínima 
para que o trabalhador possa 
requerer sua aposentadoria.

Além de tudo isso, teremos pela 
frente um governo de intransigência e 
sem diálogo com as organizações 
sociais, ou seja, movimentos sociais, 
centrais sindicais, federações e 
confederações de trabalhadores, 
sindicatos e toda organização que se 
opor ao governo, estará correndo o 
risco de serem incriminadas na lei de 
segurança nacional como terroristas 
(projeto de lei 272/2016, que 
pretende alterar a lei 13260/2016, a 
chamada lei antiterrorismo).

O Sindicato dos Metalúrgicos de 
BH/Contagem e região reafirma seu 
compromisso de seguir firme na luta 
em defesa da democracia, da 
ampliação dos direitos dos 
trabalhadores e trabalhadoras e 
contra a retirada de mais direitos, 
imposta pela mão pesada do capital 
financeiro.

Direção do Sindicato dos 
Metalúrgicos de BH/Contagem e 

região.

ELEIÇÕES 2018

O SINDICATO DOS METALÚRGICOS DE 
BH/CONTAGEM E O RESULTADO DO
PROCESSO ELEITORAL

Internet

Divulgação

Teremos pela 
frente um 
governo de 

intransigência e 
sem diálogo com  
toda organização 
que se opor ao 

governo

‘
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VENDA DA EMPRESA PODE GERAR 
MAIS EMPREGOS NA UNIDADE DE CONTAGEM

 Sindicato dos OMetalúrgicos de 
BH/Contagem e região espera 
que seja positiva, do ponto de 
vista da geração de emprego, a 
venda da Magneti Marelli  para 
a japonesa Calsonic Kansei, 
controlada pela norte-
americana KKR. O presidente 
Geraldo Valgas espera que a 
mudança expanda os negócios 
da empresa e gerar mais 
empregos”.

A direção do sindicato foi 
informada do negócio na última 
terça-feira, 23 de outubro, 
durante reunião com a 
empresa. A japonesa Calsonic 
Kansei comprou a Magneti 

Marelli, da Fiat Chrysler, por 6,2 
bilhões de euros, cerca de R$ 
27 bilhões. Assim ela se torna a 
sétima maior fornecedora 
independente de peças 
automotivas.

A unidade de Contagem, 
chamada de Iluminação 
Automotiva, tem hoje cerca de 
800 trabalhadores. A Magneti 
Marelli empregava muito mais, 
através de uma outra unidade 
na cidade responsável pela 
produção de peças para 
suspensão, que infelizmente foi 
fechada e transferida para São 
Paulo.

JAPONESA CALSONIC COMPRA MAGNETI MARELLI

 assembleia realizada com os trabalhadores Ada Magneti Marelli, nessa sexta-feira, 19 de 

outubro, aprovou o acordo que garante que os 

trabalhadores tenham folga aos sábados.

Ficou acordado, entre a empresa e o Sindicato 

dos Metalúrgicos, que o intervalo de descanso 

para o almoço será de 40 minutos. Os 

trabalhadores (as) também aceitaram finalizar a 

jornada de trabalho 48 minutos depois do 

horário habitual. 

Além de proporcionar aos funcionários a 

oportunidade de passar mais tempo ao lado dos 

seus familiares e amigos durante os fins de 

semana, o acordo serviu também para preservar 

dezenas de postos de trabalho dentro da fábrica.

ACORDO ENTRE SINDICATO E MAGNETI 
MARELLI GARANTE FOLGA PARA OS 
TRABALHADORES AOS SÁBADOS

DESCANSO MERECIDO

Leandro Gomes

 parceria entre o Sindicato dos AMetalúrgicos de BH/Contagem 
e o Sesi/Senai se mantém para 
2019 com novidades. O acordo foi 
firmado durante reunião realizada 
nessa segunda-feira, 29 de outubro, 
na sede do sindicato.

A principal mudança é sobre a 
Educação de Jovens e Adultos 
(EJA), na modalidade Ensino a 
Distância (EAD). Antes, os alunos 
da EJA, obrigatoriamente tinham 
que fazer um curso de capacitação 
profissional. A partir do próximo 
ano, os interessados em concluir o 
ensino fundamenta e médio 
poderão fazer somente a EJA.

As aulas terão início em fevereiro. 
As matrículas começam agora e 
vão até o dia 20 de janeiro. O curso 
é voltado exclusivamente para 
sócios do sindicato e seus 
dependentes. Para fazer a 
inscrição, os interessados devem 

ligar para (31)3369-0510 - 3369-
0516

CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL

A parceria garante também um 
desconto de 20% para sócios do 
Sindicato nos cursos técnicos de 
Automação Industrial, Mecatrônica, 
Informática e Mecânica. Para 
inscrições e informações, ligue: (31) 
3363-8001

“O caminho mais curto e seguro 
para a transformação de uma 
realidade é a educação. O Sindicato 
tem buscado meios para facilitar e 
incentivar os companheiros e 
companheiras da base investir nos 
estudos e na capacitação 
profissional. Nesse sentido, 
entendemos que é muito importante 
manter a parceria com o 
Sesi/Senai”, disse Paulinho, 
secretário geral do Sindicato dos 
Metalúrgicos.

SINDICATO E SESI/SENAI CONTINUAM PARCERIA
EJA E CURSOS TÉCNICOS

Leandro Gomes

Representantes do Sesi/Senai e do Sindicato durante reunião sobre continuidade da parceria

Pátido da empresa ficou lotado durante assembleia

Leandro Gomes
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DAS DUAS, UMA: 
Ou você está com o sindicato ou está 
com quem quer acabar com seus direitos. 3369-0519

Federação Estadual dos
Metalúrgicos de MG

®

®

icou exposta no Sindicato dos FMetalúrgicos de BH/Contagem e região a 
mostra O GOLPE: histórias de lutas e 
resistências, da artista plástica Leir Barbosa 
Monteiro. A exposição retratou em telas as 
lutas e manifestações da classe trabalhadora 
contra os retrocessos comandados pelos 
capitalistas, golpistas que vem abrindo 
caminhos para o fascismo no Brasil.

Dezenas de pessoas passaram pelo sindicato 
para visitar a exposição, que teve início dia 
19 e terminou no dia 26 de outubro. Além de 
contemplar os quadros, os visitantes tiveram 
a oportunidade de conhecer um pouco da 
história do sindicato, com destaque para os 
50 anos da greve dos metalúrgicos de 
Contagem, que aconteceu em 1968, em 
plena ditadura militar. 

MOSTRA SOBRE O GOLPE EXPOSTA NO SINDICATO 
RECEBEU A VISITA DE DEZENAS DE PESSOAS

EXPOSIÇÃO DE PINTURAS

Leandro Gomes


