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Uma História Forjada na Luta
SINDIMETAL

“SÓ DA LUTA BROTA LIBERDADE”

ESTE FOI O TEMA DO ATO DO DIA INTERNACIONAL DAS MULHERES EM BH

EM CONTAGEM, TEVE MANIFESTAÇÃO EM FRENTE AO IRIA DINIZ E PASSEATA NA CIDADE INDUSTRIAL

C

om o tema “Só da luta brota
liberdade”, a Central Única
dos Trabalhadores de Minas Gerais
(CUT/MG), sindicatos CUTistas,
entre eles o dos metalúrgicos de
BH/Contagem e vários movimentos
sociais lotaram as ruas da capital
no Ato do Dia 8 de Março.
A concentração foi em frente à
Ocupação Pátria Livre, no bairro
Santo André, Pedreira Prado
Lopes. De lá os manifestantes
caminharam até a Praça Sete, no
centro de Belo Horizonte.

FIQUE POR DENTRO
PIBINHO ESCANCARA FRACASSO
DO GOVERNO BOLSONARO

MANIFESTAÇÃO EM BELO HORIZONTE
No primeiro mandato de
Lula, o Brasil cresceu em
média 3,5% ao ano. No
segundo, 4,6%. Com Dilma,
sob o impacto de 2008, o
ritmo caiu para 2,35%, mas é
mais do que o dobro do
desempenho de Jair
Bolsonaro e Paulo Guedes,
1,1%.

‘O 8 de Março deste ano tem o
objetivo de ampliar a luta de
combate ao machismo, a violência
contra as mulheres, o assédio,
dialogar com a população e
agregar os homens nas pautas e
nas lutas das mulheres’, disse
Margareth, secretária de mulheres
do Sindimetal .
Contagem

MANIFESTAÇÃO EM CONTAGEM

Em Contagem, no sábado, dia 07
de março, aconteceu um ato em
frente ao Iria Diniz com o tema:
“Queremos igualdade entre
homens e mulheres e o ﬁm da
violência”.
Ainda no sábado, centenas de
manifestantes ﬁzeram uma
passeata na Cidade Industrial
pedindo o ﬁm do feminicídio e em
defesa do meio ambiente. O local
foi escolhido para mostrar o crime
cometido pela Prefeitura de
Contagem e Cemig com o corte de
todas as árvores da avenida Babita
Camargos. Além da participação do
Sindicato dos Metalúrgicos,
também participaram da
manifestação o S.O.S Várzea das
Flores, Frente Brasil Popular,
Libertas, entre outros.

DITADURA NUNCA MAIS

18 DE MARÇO
ATO EM DEFESA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS,
DA EDUCAÇÃO E DOS DIREITOS
O Sindicato dos Metalúrgicos de
BH/Contagem e região reaﬁrma
seu compromisso e defesa
intransigente das instituições e
do Estado Democrático de
Direito.
Nossa instituição repudia com
veemência o fato de o
presidente da República ter
convocado para ato contra
instituições que formam os
pilares da democracia e da
liberdade.

PASSEATA NA CIDADE INDUSTRIAL
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CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO

PISO SALARIAL DOS METALÚRGICOS VAI DE R$1.183,60 ATÉ 1.599,40
NOVOS VALORES ESTÃO EM VIGOR DESDE 1º DE OUTUBRO
DE 2019, DATA BASE DOS METALÚRGICOS DE MINAS
Internet

E

stão em vigor, desde outubro de
2019, os novos valores dos pisos
salariais dos trabalhadores (as)
representados pelo Sindicato dos
Metalúrgicos de BH/Contagem e
região.
A Convenção Coletiva de Trabalho
(CCT), construída durante a campanha
salarial 2019/2020, estabelece o piso
salarial de R$1.183,60 para empresa
que contava, em 30 de setembro de
2019, com até 10 empregados.
Empresa que em 30 de setembro do
ano passado contava com mais de 10
e até 400 trabalhadores, o salário de
ingresso não poderá ser inferior a
R$1.212,20.
Estabelecimento que em 30 de
setembro de 2019 contava com mais
de 400 e até 1000 empregados, o piso
salarial passa a ser de R$1.293,60.
Empresas com mais de mil
trabalhadores o salário base é de
R$1.599,40.
Todas as faixas de piso salarial
correspondem à jornada de trabalho de
220 horas mensais.
Se na empresa que você trabalha seu
salário é inferior ao que determina a
CCT, procure o Sindicato dos
Metalúrgicos de BH/Contagem para que
seu direito seja preservado.

ABONO DE FÉRIAS

SAIBA QUEM TEM DIREITO AO BENEFÍCIO
A

Convenção Coletiva
de Trabalho (CCT)
dos metalúrgicos de
Minas garante aos
trabalhadores, que no
período aquisitivo das
férias não teve mais de
sete faltas, justiﬁcadas ou
não, receber o abono de
férias que varia de 1/3
(um terço) à 1/5 (um
quinto) do salário
nominal.
Terá direito ao abono de

1/3 do salário nominal,
com teto máximo de
R$1.793,74, o trabalhador
que no período aquisitivo
das férias não tiver
nenhuma falta registrada.
O Abono será de 1/4 do
salário nominal, com teto
máximo de R$1.213,45, o
funcionário que não tiver
mais de 4 faltas.
O funcionário que tiver
mais de 4 e até 7 faltas,

justiﬁcadas ou não, o
abono será de 1/5 do
salário nominal, com teto
de R$1.025,01.
Não serão consideradas
faltas para os ﬁns
previstos na cláusula de
abono de férias as
ausências ao trabalho
enumeradas no art. 473 da
CLT. Para ter acesso à
íntegra do artigo, acesse:
www.sindimetal.org.br.
(Notícias).

O Sindicato é luta, lazer e saúde
O Sindicato possui um dos mais completos clubes da
região com piscinas para adultos e crianças,
churrasqueiras, área verde, campo de futebol society,
quadras de esportes, sauna, restaurante, bar e outras
vantagens e o sócio não paga nenhum centavo a
mais por isso.

Telefone: 3398.5319

Sindicato dos Metalúrgicos
de BH/Contagem e Região
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
www.sindmetal.org.br
e-mail: sind.met@terra.com.br

Departamento Médico

Departamento Jurídico

Aqui o trabalhador (a) conta com
atendimento gratuito de 12
profissionais em 10 especialidades. Além disso, mantém convênios com laboratórios, ótica,
clínica odontológica e outros.

Oferecemos atendimento especializado nas áreas trabalhista e previdenciária. Desse jeito você trabalhador não fica desamparado e nem
precisa mexer no bolso.
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PLR 2020 DOS TRABALHADORES DA PROMA SERÁ DE R$3.340,00
Leandro Gomes

O

Sindicato dos Metalúrgicos
de BH/Contagem e região,
juntamente com a comissão de
trabalhadores da Proma,
conquistou R$3.340,00 de
Participação nos Lucros e
Resultados (PLR 2020). Se
comparada com a PLR de 2019,
houve um reajuste de 4%.
O acordo foi aprovado em
assembleia realizada com os
trabalhadores da Proma nessa
terça-feira, 28 de fevereiro.

parcelas. A primeira, no valor de
R$2.340,00, foi paga no dia 12
de fevereiro. A segunda parcela
será paga até o dia 12 de
janeiro de 2021.
Os trabalhadores também
aprovaram a taxa de
fortalecimento sindical.
Foram mantidas as mesmas
metas de refugo, produção e
assiduidade do ano passado.

A PLR será paga em duas

NANSEN

TRABALHADORES APROVAM PLR NA SEVA ENGENHARIA

EMPRESA AMEAÇA CORTAR CESTA BÁSICA DE QUEM SE
RECUSAR ASSINAR ACORDO DE COMPENSAÇÃO DE JORNADA

O

Sindicato dos
Metalúrgicos de
BH/Contagem e região
segue na luta em defesa
dos trabalhadores (as) da
Nansen. De acordo com os
funcionários, a empresa
ameaça com a perda da
cesta básica o empregado
que não assinar o acordo
de compensação de
jornada referente ao dia 04
de fevereiro.
Entenda o caso
Por falta de insumos, a
Nansen deu folga aos
trabalhadores no dia 04,
porém, somente no dia
seguinte apresentou um
programa para o
pagamento dessas horas.
Vários funcionários não
assinaram o acordo.
Segundo os empregados, a
Nansen ameaçou cortar a
cesta básica daqueles que
não assinarem o acordo.
A Nansen foi chamada para
apresentar suas
justiﬁcativas na mediação
do Ministério do Trabalho,
dia 19 de fevereiro, mas
não compareceu. A
empresa apresentou sua
versão por escrito. Além do
dia 04, a empresa falou
também sobre o dia 31 de
janeiro.

Segundo a empresa, o dia
31 de janeiro, dia da
confraternização dos
funcionários, as horas de
todos serão abonadas no
fechamento do banco de
horas. Sobre o dia 04 de
fevereiro, em caso de
ausência, a empresa
reaﬁrmou que as horas
serão lançadas no Banco
de Horas.
Diante desse fato e das
constantes reclamações
sobre jornada de trabalho e
o perverso banco de horas
da Nansen, o Sindicato
pediu ao setor de saúde e
segurança do Ministério do
Trabalho uma ﬁscalização
no cartão de ponto dos
funcionários, nos horários
de entrada e saída e no
relatório do banco de horas.
PLR
O Sindicato enviou á
empresa a pauta de
reivindicações para início
das negociações do
programa de Participação
nos Lucros e Resultados
(PLR 2020). A Nansen se
comprometeu com o
Sindicato, no ano passado,
de negociar a PLR em
2020.

O

s trabalhadores da Seva
Engenharia Elétrica
aprovaram o acordo de
Participação nos Lucros e
Resultados (PLR), referente a
2019, no valor de um salário
nominal e meio.
Segundo a empresa, nenhum
trabalhador vai receber
menos que R$1.900,00. O

acordo beneﬁciou em torno de
200 funcionários.
O Sindicato iniciou as
negociação da PLR 2020 e uma
das reivindicações é que o
benefício seja pago em duas
parcelas, com antecipação da
primeira parcela no mês de
agosto.

APÓS DENÚNCIA, KEIPER DESISTE DE DEMISSÃO EM MASSA
O

Sindicato dos
Metalúrgicos de
BH/Contagem e região e a
Keiper participaram da reunião
de mediação na
Superintendência Regional do
Trabalho e Emprego de Minas
Gerais, dia 4 de março, para
discutir a demissão em massa
realizada pela empresa e
denunciada pelos
trabalhadores.
Dos 108 funcionários que
restaram na Keiper após
demissões passadas, a
empresa havia dispensado 63
trabalhadores de uma só vez.
Entretanto a Keipe informou,
durante mediação, que voltou
atrás nas demissões e
reconsiderou todos os avisos

dados.
Dos 63 trabalhadores
envolvidos, 20 não
concordaram em continuar na
empresa. Diante desse fato,
ﬁcou acordado que a rescisão
dos empregados que vão se
desligar da fábrica será feita no
Sindicato dos Metalúrgicos.
De acordo com a empresa, até
o ﬁm do aviso haverá nova
consulta aos 20 trabalhadores
que decidiram sair da Keiper.
No dia 25 de março haverá
nova reunião na
Superintendência do Trabalho
para que o Sindicato apresente
o resultado da conferência dos
acertos rescisórios.
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PLR 2019 DA ESAB FOI DE R$3.373,00. EM ABRIL INICIA PROCESSO
DE INSCRIÇÃO PARA NOVA COMISSÃO DA PLR 2020
O

Sindicato dos
Metalúrgicos e a
comissão de
trabalhadores da Esab
conquistaram uma PLR
de R$ 3.373,00, referente
a 2019. O pagamento foi
realizado em duas
parcelas. Se comparada
com a PLR de 2018,
houve um reajuste de
100% do INPC.

A partir de abril deste ano
começa o processo de
formação de nova
comissão de negociação
da PLR 2020. Os
interessados devem
procura o departamento
de recursos humanos
para fazer a inscrição.
“É importante que haja o
envolvimento de todos e

todas para que a PLR de
2020 represente a
valorização dos
companheiros”, disse
Hilton Eduardo, diretor do
Sindicato e representante
da entidade na mesa de
negociação, que também
contou com a participação
do Antônio Eustáquio
(Toninho).

PARIS FAZ DO EX-PRESIDENTE LULA UM CIDADÃO HONORÁRIO
Moção para homenagear Lula foi apoiada pela prefeita socialista
da cidade, Anne Hidalgo
Internet

“Imensa alegria em dar o título de Cidadão Honorário a Lula. Paris
sempre estará ao lado daqueles cujos direitos não são respeitados ”,
disse Hidalgo no Twitter

COMEÇARAM A VALER AS NOVAS ALÍQUOTAS DO INSS. ENTENDA O QUE MUDA
DE 1º DE JANEIRO DE 2020 À 29 DE FEVEREIRO DE 2020

A PARTIR DE 1º DE MARÇO DE 2020

Salário de Contribuição

Salário de Contribuição

Alíquota

Até R$ 1.830,29

8%

Até um salário mínimo (R$ 1.045)

Entre R$ 1.830,30 e R$ 3.050,52

9%

De R$ 1.045 até 2.089,60

Entre R$ 3.050,53 a R$ 6.101,06

11%

Alíquota
7,5%
9%

De 2.089,61 até R$ 3.134,40

12%

De R$ 3.134,41 até R$ 6.101,06

14%
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