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TRABALHADORES LOTAM RUAS DE BH 
CONTRA REFORMA DA PREVIDÊNCIA

RESISTÊNCIA E LUTA

Ato foi realizado dia 22 de março e reuniu milhares de trabalhadores (as) contrários (as) ao fim da Previdência Social

 diretoria do Sindicato Ados Metalúrgicos de 
BH/Contagem e região 
esteve presente na 
manifestação contra a 
reforma da Previdência, 
realizada dia 22 de março, no 
centro de Belo Horizonte.

Milhares de pessoas lotaram 
as ruas da capital mineira na 
luta pelo direito de se 
aposentar com dignidade e 
contra a reforma proposta 
pelo governo Bolsonaro 
(PSL).

“Foi através da união e da 
luta que conseguimos barrar 
a reforma da Previdência em 
2018. Este ano não pode ser 
diferente. Se a reforma 
passar, os metalúrgicos serão 
duramente prejudicados, pois 
perderão o direito da 
aposentadoria especial e o 
aposentado que continuar 
trabalhando vai perder os 
40% da multa rescisória 
quando se desligar da 
empresa. Este ato, além de 
uma importante 
demonstração de resistência, 
é um preparativo para a 
greve geral”, disse Geraldo 

Valgas, presidente do Sindicato 
dos Metalúrgicos.

Segundo uma sindicalista do 
Chile, a reforma da previdência 
proposta pelo Bolsonaro é igual 
a que foi implantada no Chile 
há alguns anos. O resultado no 
Chile foi perverso não só para 
os trabalhadores da ativa, 
como também para os 
aposentados, que hoje 

convivem com a pobreza e a 
miséria. 

A reforma da previdência, nos 
moldes que está sendo 
colocada, além de destruir 
nosso direito de aposentar com 
100% do salário da ativa, não 
vai gerar empregos para os 
mais de 13 milhões de 
desempregados, muito pelo 
contrário, essa reforma não 

passa  de uma forma do 
Bolsonaro atender aos 
interesses dos banqueiros e 
rentistas, que na verdade não 
produzem nada para o país, a 
não ser mais pobreza com a 
cobrança de juros absurdos.

Várias centrais sindicais e 
movimentos sociais 
participaram do ato.

7º ENCONTRO DE 

MULHERES 
METALÚRGICAS 2019

MULHERES 
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DEBATE SERÁ SOBRE:

DIA 06 DE ABRIL 
DAS 09H00 ÀS 13H00

Sindicato dos Metalúrgicos

de BH/Contagem e Região

ENCONTRO SERÁ NA SEDE DO SINDICATO 
Rua Camilo Flamarion, 55, Jd. Industrial, 

Contagem.

www.sindimetal.org.br

(31)3369-0510 - 97300-0233
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Diante da resistência da 
Vallourec em negociar 

alterações no acordo de Banco de 
Horas individual implantado na 
fábrica, o Sindicato dos 
Metalúrgicos de BH/Contagem e 
região rompeu as negociações 
com a empresa.

O Sindicato entende que o acordo 
de Banco de Horas vigente na 
Vallourec, além de cruel e perverso 
com os trabalhadores, fere a 
legislação trabalhista.

O acordo que os trabalhadores 
foram coagidos a assinar não 
determina uma data limite para 
compensar as horas acumuladas 

SINDICATO ROMPE NEGOCIAÇÃO 
SOBRE BANCO DE HORAS COM EMPRESA

VALLOUREC

Sindicato vai buscar outros caminhos para reverter banco de horas da empresa

Os metalúrgicos (as) 

da GE 

Transportation 

aprovaram o acordo de 

Participação nos Lucros 

e Resultados (PLR 

2019) no valor total de 

R$6.100,00, podendo 

chegar até R$6.466,00. 

A assembleia de 

votação foi realizada 

nessa quinta-feira, 14 

de março, na portaria da 

empresa.

Depois de duas rodadas 

de negociações entre 

comissão de 

trabalhadores, sindicato 

e empresa, ficou 

definido as regras para 

metas de faturamento, 

margem de 

contribuição, índice de 

qualidade – ICP, 

entrega – OTC, 

absenteísmo, cultura e 

desafio.

O pagamento da PLR 

será realizado em duas 

parcelas, sendo a 

primeira, de 

R$3.050,00, até o dia 

30 de julho deste ano, e 

a segunda até janeiro 

de 2020.

Os trabalhadores da GE 

Transportation também 

aprovaram o desconto 

da taxa de solidariedade 

sindical, reconhecendo 

que o trabalho do 

sindicato foi 

fundamental para a 

conquista da PLR. Será 

descontado dos 

trabalhadores duas 

parcelas de R$30,00 

nas datas em que a 

PLR for paga.

GE TRANSPORTATION

SINDICATO E TRABALHADORES CONQUISTAM 
PLR NO VALOR DE R$6.100,00

Divulgação

Divulgação

Na primeira foto está a comissão reunida, durante reunião. A segunda imagem é da assembleia com trabalhadores

de trabalho. Segundo texto da legislação 
atual, a compensação deve acontecer a 
cada seis meses, caso contrário, a 
empresa deve pagar as horas 
trabalhadas.

Vários trabalhadores estão pedindo 
demissão da empresa em função dessa 
forma cruel pela qual os funcionários são 
submetidos.

O Sindicato também não concorda com 
banco de horas aos sábados, domingos e 
feriados. Se existe a demanda para 
trabalho nos dias em que o trabalhador 
(a) poderia estar com seus familiares, que 
a empresa pague as horas trabalhadas.

Acordo vigente na Vallourec, além de cruel e perverso com os trabalhadores, fere a legislação trabalhista
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Ameaçado pela reforma 

da Previdência do 

Bolsonaro (PSL), os 

trabalhadores que se 

enquadram nas regras para 

o recebimento do PIS/Pasep 

2018/2019, poderão sacar o 

benefício até 28 de junho 

deste ano.

Para ter direito ao PIS é 

preciso cumprir quatro 

requisitos. São eles:

REQUISITO 1 – É 

necessário ter pelo menos 5 

anos de cadastro no PIS 

(cadastro, não precisa ter 

trabalhado durante todo esse 

tempo).

REQUISITO 2 – É 

necessário ter trabalhado por 

pelo menos 30 dias com 

carteira assinada no ano 

base, que neste caso é 

2017;

REQUISITO 3 – É 

necessário que o trabalho 

com carteira assinada 

durante todo o ano base não 

ultrapasse 2 salários 

mínimos por mês. ( Se a 

proposta da reforma da 

Previdência do Bolsonaro 

passar, só terá direito ao 

PIS quem receber até 1 

salário mínimo, deixando 

de fora milhões de 

trabalhadores).

REQUISITO 4 – A empresa 

precisa ter informado os 

dados do trabalhador na 

relação de trabalhadores 

entregue ao Ministério do 

Trabalho (RAIS 2018).

O PIS é pago na Caixa 

Econômica Federal. A 

estimativa é que R$ 2,9 

bilhões sejam pagos a 3,6 

milhões de trabalhadores. O 

valor do abono varia de R$ 

83 a R$ 998, dependendo do 

período trabalhado 

formalmente em 2017.

Para sacar o abono do PIS, 

o trabalhador que possuir 

Cartão do Cidadão e senha 

cadastrada pode se dirigir 

aos terminais de 

autoatendimento da Caixa ou 

a uma casa lotérica. 

TRABALHADORES (AS) TÊM ATÉ 28 
DE JUNHO PARA SACAR PIS

ABONO SALARIAL

3369-0519

 Sindicato dos OMetalúrgicos de 
BH/Contagem e região 
repudia com veemência a 
determinação feita pelo 
Bolsonaro, dia 25 de março, 
para que os integrantes das 
forças armadas façam as 
‘devidas comemorações’ no 
dia 31 de março, data que 
marca os 55 anos do início da 
ditadura no Brasil.

Tal determinação é um 
enorme desrespeito e falta de 
humanidade com as famílias 
das milhares de vítimas 
torturadas e mortas pela 
ditadura militar, que durou de 

1964 até 1985.  

O Brasil está diante de um 
governo incompetente, sem 
atitude e sem vergonha. 
Bolsonaro, durante a 
campanha, falou tanto em 
defesa da família, mas até 
agora não fez nada em 
benefício dos mais de 13 
milhões de desempregados, 
que hoje não têm o sustento 
para levar para dentro de 
casa. Suas atitudes são 
sempre em favor da violência 
e do ódio aos que pensam 
diferente. 

BOLSONARO BRINCA DE SER PRESIDENTE
DITADURA NUNCA MAIS

EDITAL - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL – EXERCÍCIO DO ANO 
2019 – O SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS 
INDÚSTRIAS METALÚRGICAS, MECÂNICAS E DE 
MATERIAIS ELÉTRICOS DE BELO HORIZONTE, 
CONTAGEM, RIBEIRÃO DAS NEVES, SARZEDO, IBIRITÉ, 
NOVA LIMA, RAPOSOS E RIO ACIMA, Entidade Sindical de primeiro grau, 
com sede na Rua Camilo Flamarion, nº. 55; Bairro Jardim Industrial, Contagem/MG, CEP: 32.215-310, 
inscrita no CNPJ sob o nº. 17.448.317/0001-98, devidamente registrada no MTE sob o código sindical nº. 
914.023.805.49591-4, com base territorial nas cidades de Belo Horizonte, Contagem, Ibirité, Nova 
Lima, Raposos, Ribeirão das Neves, Rio Acima e Sarzedo, por meio de seu representante legal, no uso 
de suas atribuições e na forma da Lei (arts. 605 e 606 da CLT e art. 7º da Lei nº. 11.648/2008), pelo presente 
edital COMUNICA todas as empresas vinculadas a atividade econômica correspondente a representação 
do Sindicato e a pessoas a quem compete que, conforme a autorização prévia e expressa concedida na 
assembleia geral extraordinária da categoria, deverão descontar na folha de pagamento do mês de 
março de 2019 dos trabalhadores representados pelo Sindicato, a CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 
prevista no art. 582 da CLT com a observância, ainda, dos demais artigos do capítulo III da CLT e das 
Portarias do M.T.E. que aprovam o novo modelo e instruções de preenchimento da Guia de Recolhimento 
de Contribuição Sindical Urbana – GRCSU, sendo que a importância a ser descontada deverá 
corresponder a 1/30 (um trinta avos) da remuneração de cada um dos aludidos trabalhadores, 
sindicalizados ou não, percebida no mês de março do corrente ano (art. 580, inciso I da CLT) e o seu 
pagamento deverá ocorrer no mês de abril de 2019, nos estabelecimentos financeiros credenciados, em 
nome deste Sindicato, com a posterior remessa dos seguintes documentos: 1) relação nominal dos 
trabalhadores contribuintes, com a indicação de cargo, remuneração percebida no mês de desconto, com o 
respectivo valor recolhido; 2) Guia de Recolhimento de Contribuição Sindical Urbana – GRCSU, 
devidamente quitada. De acordo com o art. 585 da CLT, os profissionais liberais poderão optar pelo 
pagamento da contribuição sindical unicamente à entidade sindical representativa da respectiva profissão, 
desde que a exerça, efetivamente, na firma ou empresa e como tal sejam nelas registrados. O recolhimento 
da contribuição sindical efetuado fora do prazo será acrescido de multa no importe de 10% (dez por cento), 
com adicional de 2% (dois por cento) por mês subseqüente ao atraso, além dos juros de mora de 1% (um 
por cento) e correção monetária (art. 600 da CLT), a cargo exclusivo do empregador. As Guias de 
Recolhimento da Contribuição Sindical urbanas já estão sendo expedidas, devendo os empregadores que 
não as receber até a data do seu vencimento, solicitá-las ao Sindicato ou emiti-las no site da Caixa 
Econômica Federal. Mais informações poderão ser solicitadas na sede desta entidade nos telefones: (31) 
3369-0532 / 3369-0510 ou pelo email: sind.met@terra.com.br . O presente edital segue publicado no 
Jornal Hoje Em Dia, com ampla circulação na base territorial do Sindicato, bem como no Boletim “O 
Metalúrgico”, Edição nº. 237. Belo Horizonte/MG, 29 de Março de 2019. Sindicato dos Trabalhadores nas 
Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico de Belo Horizonte, Contagem e Região. 
Geraldo Maria Valgas de Araújo – Presidente.

EDITAL SOBRE 
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL

Sindicato dos Metalúrgicos

de BH/Contagem e Região
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A diretoria do Sindicato dos 
Metalúrgicos de BH/Contagem e 

região vem a público desmentir matéria 
publicada no boletim da dita “oposição 
metalúrgica” do CSP/Conlutas, ligado ao 
PSTU, com o título: “Ministério Público 
abre inquérito para apurar irregularidades 
da diretoria do sindicato”.

O Ministério Público do Trabalho (MPT) 
não abriu nenhum inquérito contra a 
diretoria do Sindicato. Durante a 
audiência realizada no dia 30 de janeiro, 
a dita ‘oposição’, sem qualquer 
criatividade, apresentou denúncias 
‘requentadas’ ao MPT.

O que a “oposição metalúrgica” tentou 
fazer foi criar um fato político para ter o 
que publicar no seu boletim, uma vez que 
já havia sido derrotada num pedido de 
liminar feito à Justiça do Trabalho. 

Com base na defesa apresentada pelo 

Sindicato, a Justiça do 
Trabalho negou o pedido 
de afastamento dos 
membros da diretoria da 
instituição e da criação de 
uma junta governativa.

Estes elementos 
comprovam o despreparo 

da dita “oposição 
metalúrgica” para assumir 
o papel de organizador da 
luta sindical. Enquanto o 
Sindicato luta para ampliar 
as conquistas, combater os 
ataques a classe 
trabalhadora e manter a 
instituição forte e atuante, 

a “oposição” divulga 
inverdades para a 
categoria com o objetivo 
de confundir os 
metalúrgicos e tomar a 
direção do Sindicato na 
“mão grande”.

‘OPOSIÇÃO’ REQUENTA DENÚNCIA E MENTE 
PARA TRABALHADORES

PSTU/CONLUTAS NA CONTRAMÃO DOS INTERESSES DOS METALÚRGICOS (AS)

ENQUANTO SINDICATO LUTA EM DEFESA DOS 
METALÚRGICOS, “OPOSIÇÃO” NADA FAZ

Diferentemente do que a 
dita “oposição 

metalúrgica” do 
PSTU/CONLUTAS publicou no 
seu boletim, a decisão dos 
trabalhadores da Hammer de 
aprovar o acordo de 
compensação de jornada foi 

realizada de forma 
democrática.

Durante a assembleia, após 
consulta do Sindicato, os 
metalúrgicos decidiram fazer a 
votação por aclamação, 
entendendo que dessa forma 

agilizaria o processo. Por 
maioria absoluta, o acordo foi 
aprovado.

O trabalho do Sindicato 
durante as negociações do 
acordo garantiu para os 
trabalhadores um abono extra 

e excluiu da proposta a 
possibilidade de se fazer 
banco de horas em dois 
sábados no mês, domingos e 
feriados.

PSTU/CONLUTAS E SUA FÁBRICA DE CALÚNIAS

Momento em que a maioria dos trabalhadores aprovaram o acordo


