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SINDIMETAL

Além da luta em defesa de melhores salários, direitos e 
qualidade no local de trabalho, nosso Sindicato proporciona 
aos associados e seus familiares atendimento médico e jurídico.
Para o lazer nos fins de semana, o clube dos metalúrgicos oferece 
ampla área verde, piscina, campo de futebol, sauna, área para 
churrasco, restaurante e muito mais!!!

VENHA COM A GENTE NESSA CAMINHADA DE LUTA E CONQUISTAS. NÃO FIQUE SÓ, FIQUE SÓCIO!!! 3369-0519

Após assinatura do acordo da CCT, os 
trabalhadores terão 30 dias de 
estabilidade no emprego. 

 Sindicato dos Metalúrgicos de OBH/Contagem e região convoca os 
trabalhadores e trabalhadoras para 
assembleia geral, no dia 03 de dezembro, 
às 17h30, na sede do Sindicato, para 
deliberar sobre a proposta de renovação 
das cláusulas da Convenção Coletiva de 
Trabalho (CCT), construída durante a 
campanha salarial unificada 2019/2020.

Em valores reais, o salário de ingresso 
dos trabalhadores de empresas com até 
400 funcionários será de R$1.212,20, e 
para trabalhadores de empresas com até 
mil empregados será de R$1.293,60.

Para trabalhadores de empresas que não 
têm Participação nos Lucros e 
Resultados (PLR), a proposta de abono 
salarial único e especial é de R$500,00.

Depois de muita luta, a comissão de 
trabalhadores conseguiu construir uma 
proposta de acordo sem a cláusula de 
banco de horas e a escala de 
revezamento 6x2. 

Será levado para apreciação dos 
trabalhadores (as) a proposta de reajuste 
salarial que corresponde a 100% da 
inflação, medida pelo INPC, acumulada 
nos últimos 12 meses, encerrados em 30 
de setembro deste ano.

Se o acordo for aprovado, o salário de 
ingresso, para empresas com até 10 
funcionários, será reajustado em 3,5%, 
chegando ao valor de R$1.183,50. Para 
as demais faixas de piso salarial a 
proposta de aumento é de 2,92%.

SINDICATO CONVOCA ASSEMBLEIA PARA DELIBERAR 
SOBRE ACORDO DA CAMPANHA SALARIAL 
ASSEMBLEIA SERÁ DIA 03 DE DEZEMBRO, ÀS 18H00, NA SEDE DO SINDICATO, RUA CAMILO FLAMARION, 55, JD INDUSTRIAL

RENOVAÇÃO DA CCT

ASSEMBLEIA DIA 03 DE DEZEMBRO
18H00 -  NA SEDE DO SINDICATO

PARA VOTAR ACORDO DA CAMPANHA SALARIAL

Disfarçar o racismo com a história de “consciência 

humana” é o mesmo que revigorar o mito da democracia 

racial e condenar o povo negro a outros séculos de 

exclusão e desigualdade. Em outras palavras: não há 

nada mais racista do que diminuir a importância do mês 

da Consciência Negra, principalmente o dia 20 de 

novembro, dia de Zumbi. Esta data, mais do que mero 

parágrafo em livros de História, é um esforço para a 

construção social, o desenvolvimento da identidade em 

pessoas negras.

A assembleia será realizada na 
sede da entidade, rua Camilo 
Flamarion, 55, Jd. Industrial, 
Contagem.

 Sindicato dos Metalúrgicos Ode BH/Contagem e região 
convoca os trabalhadores e 
Trabalhadoras para assembleia 
geral, dia 03 de dezembro, às 
18h00, em primeira chamada, e 
18h30, em segunda chamada, 
para deliberar sobre a proposta 
de renovação da Convenção 
Coletiva de Trabalho (CCT), 
construída durante a campanha 
salarial unificada 2019/2020 dos 
metalúrgicos de Minas. 

Para se chegar ao texto que será 
apresentado na assembleia, a 
comissão de trabalhadores 
enfrentou e venceu enormes 
desafios. Para se ter ideia, a 
primeira proposta de reajuste 
salarial da FIEMG foi de 1%.

Os detalhes das cláusulas 
econômicas e socias serão 
apresentados durante a 
assembleia. 

Até a última reunião de 
negociação, realizada dia 28 de 
novembro, a FIEMG insistia em 
implementar o banco de horas 
sem limites, que poderia ser 
realizado aos sábados, domingos 
e feriados e com prazo de 300 
dias para compensar, a partir do 
evento.
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A maioria dos trabalhadores 
da IFN está em casa de 
licença remunerada, 
entretanto a empresa não 

deposita o pagamento 
integral do que foi acordado. 
Segundo os trabalhadores, a 
empresa está depositando 
somente R$500,00 de 
pagamento. 

Sem apresentar nenhuma 
justificativa, os responsáveis 
pela IFN não compareceram 
na reunião agendada para o 
dia 12 de novembro no 
Ministério do Trabalho.

A IFN havia prometido 
regularizar a situação dos 
trabalhadores assim que 
conseguisse a recuperação 
judicial, porém a empresa 
conseguiu a recuperação e 
não agiu em favor dos 
metalúrgicos.

Os companheiros da IFN que 
ainda estão trabalhando 
devem procurar o Sindicato, 
na pessoa do presidente 

Geraldo Valgas, para iniciar 
a preparação da ação 
judicial.

O Sindicato dos 
Metalúrgicos de 

BH/Contagem e região vai 
entrar na Justiça do Trabalho 
contra a IFN para garantir os 
direitos dos trabalhadores e 
o pagamento de todas as 
verbas que a empresa deve 
para os que ainda estão em 
atividade na empresa.

IFN DESCUMPRI ACORDO E SINDICATO VAI ACIONAR JUSTIÇA

Não foi previsto também que as 
mudanças podem aumentar a 
rotatividade de mão de obra com a 
troca de trabalhadores com 
contratos por prazo indeterminado 
por jovens contratados pela 
carteira verde e amarela. Foi 
estabelecido apenas um limite 
máximo de 20% em contratos 
Verde e Amarelos sobre a média 
de empregos existentes entre 
janeiro e outubro de 2019.

A MP é perversa até com quem 
perde o emprego, pois desonera 

Para os técnicos do Dieese, a MP 
é uma nova reforma trabalhista 
que cria um contrato de trabalho 
precário, aumenta a jornada de 
trabalho, enfraquece os 
mecanismos de fiscalização e 
punição às infrações, fragiliza 
ações de saúde e segurança, 
reduz ação sindical, entre outros 
itens que beneficiam os 

empresários e prejudicam os 
trabalhadores.
A análise da entidade indica que o 
novo contrato desconstrói o direito 
à gratificação de férias, ao décimo 
terceiro salário e ao Fundo de 
Garantia por Tempo de Serviço 
(FGTS), incorporando-os ao 
pagamento mensal.

Além do pacotão de reformas 
econômicas que o governo de 

Jair Bolsonaro (Sem partido) 
entregou ao Congresso Nacional, 
com medidas como a redução de 
jornada e salários dos novos 
servidores públicos federais, a 
equipe econômica liderada pelo 
banqueiro Paulo Guedes, lançou 
um novo modelo de contratação, 
com menos direitos para 
trabalhadores e trabalhadoras da 
iniciativa privada, o “Trabalho 
verde e amarelo”.

PROGRAMA VERDE E AMARELO DO BOLSONARO É AMPLA E TERRÍVEL 
REFORMA TRABALHISTA

A ministra do Supremo Tribunal Federal (STF) 
Cármen Lúcia cobrou de Jair Bolsonaro e do 
presidente do Senado, Davi Alcolumbre, explicações 
‘urgentes’ sobre a "carteira verde e amarela’, em 
resposta a ação de inconstitucionalidade movida pela 
oposição. Com informações da CUT.

as empresas, mas onera os desempregados com o 
pagamento da contribuição previdenciária para 
aqueles que acessarem o seguro-desemprego. 

Além da luta em defesa de melhores salários, direitos e qualidade no local de trabalho,
nosso Sindicato proporciona aos associados e seus familiares atendimento médico e jurídico.
Para o lazer nos fins de semana, o clube dos metalúrgicos oferece ampla área verde, piscina,
campo de futebol, sauna, área para churrasco, restaurante e muito mais!!!
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LIBERAÇÃO DE AGROTÓXICOS NO GOVERNO BOLSONARO É O MAIOR DOS ÚLTIMOS 14 ANOS
iberação de agrotóxicos pelo Lgoverno Bolsonaro segue 

em alta velocidade. No mês de 
novembro, mais 57 substâncias 
foram liberadas.

Com o novo ato, as 
autorizações feitas pelo governo 

e publicadas no Diário Oficial da 
União (DOU) desde o início do 
ano chegam a 467, o maior 
número da série histórica desde 
2005, segundo monitoramento 
da Campanha Permanente 
Contra os Agrotóxicos e Pela 
Vida.

BOLSONARO É DENUNCIADO EM CORTE INTERNACIONAL POR ‘INCITAR 
GENOCÍDIO INDÍGENA’

 Comissão Arns e o AColetivo de Advocacia 
em Direitos Humanos 
(CADHu) denunciaram 
Jair Bolsonaro, nesta 
quarta-feira (27), no 

Tribunal Penal 
Internacional (TPI) por 
“crimes contra a 
humanidade” e “incitação 
ao genocídio de povos 
indígenas” do Brasil.


