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Plenária do Movimento Sindical e Popular
No dia 08 de novembro, às 18h, o Sindicato dos Metalúrgicos de BH/Contagem e região fará uma plenária 
para a preparação das atividades do dia 10 de novembro na Cidade Industrial. Estarão presentes represen-
tantes de todas centrais sindicais e movimentos sociais da região. Participem!

dia 08/11 | Quarta-feira | 18h | no Sindicato (R. Camilo Flamarion, 55 - J.Industrial) 

Companheiros e companheiras, a CUT juntamente 
com seus sindicatos e entidades filiadas não reco-

nhece a reforma trabalhista e está na luta para manter 
os direitos dos trabalhadores e trabalhadoras. Esta antir-
reforma proposta pelo governo de Michel Temer foi apro-
vada no Senado e entrará em vigor a partir do dia 11 de 
novembro. 

Nós temos o compromisso de trabalhar o abaixo-assi-
nado para entregar o Projeto de Lei de Iniciativa Popu-

lar (Plip) que propõe a revogação da reforma e o com-
promisso de fazer uma grande mobilização no dia 10 de 
novembro. Somente com resistência e concientização 
poderemos barrar este retrocesso.

Vamos às ruas lutar contra esta reforma que claramen-
te veio para flexibilizar as leis trabalhistas em defesa das 
empresas e contra os direitos dos trabalhadores. Partici-
pem desta luta! Digam não a antirreforma!

Geraldo Valgas, presidente do Sindimetal BH/Contagem

PARALISACAO
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O Sindicato, através do dire-
tor Paulo Roberto,  firmou 

uma parceria com o SESI/SENAI 
e está oferecendo à seus asso-
ciados metalúrgicos da ativa e 
dependentes legais, com idade a 
partir de 16 anos, o acesso gra-
tuito à educação. 

Os sócios terão a oportuni-
dade de concluírem o ensino 
fundamental ou o ensino médio 
na EJA (Educação de Jovens e 
Adultos) e fazerem o curso de 
qualificação de Eletricista Indus-
trial na EJA Profissionalizante si-
multaneamente, tudo sem custo 
nenhum.

A EJA oferece metodologia de 
ensino à distância com ativida-

des online no Ambiente Virtual 
de Aprendizagem SESI/SENAI, 
desenvolvidas especialmente 
para o adulto. 

As aulas presenciais acon-
tecem uma vez por semana e 
o curso profissionalizante com 
práticas profissionais, duas ve-
zes por semana. Todas aulas se-
rão na unidade Euvaldo Lodi em 
Contagem, o que resulta a redu-
ção do tempo para conclusão do 
curso. 

Para obter mais informações 
sobre o curso, documentação e 
matrícula, ligue:  
Sindicato: - 3369.0510 ou   
98681.0729
SESi - 3372.1072  ou   3372.2896

QUER CONCLUIR SEUS ESTUDOS E AINDA  TER UMA FORMAÇÃO PROFISSIONAL ?

Venha para a Educação de Jovens e Adultos (EJA). Parceria do Sindicato com SESI/SENAI

ATé 16 dE NoVEMBRo:  No SESI /Comar  (Rua Lindolfo Caetano, 
10 - Calafate - Belo Horizonte) ou na sede do Sindicato  (Rua Camilo 
Flamarion, 55 - Jardim Industrial - Contagem).
iNíCio dAS ATiVidAdES :  Novembro
AuLAS PRESENCiAiS: Unidade Euvaldo Lodi - Contagem (Rua Dr. 
José Américo Cançado Bahia, 75 - Cidade Industrial).

doCuMENTAção NECESSÁRiA PARA MATRíCuLA
originais e fotocópias
l Registro Civil l CPF lRG l Título de Eleitor lComprovante recente 
de residência em nome do aluno l Carteira de Trabalho e Previdên-
cia Social (páginas com os dados: foto, qualificação civil e contrato de 
trabalho) l Certificado de Quitação Militar (para maiores de18 anos, 
exceto para maiores de 45 anos) l Carteirinha do Sindicato.  
originais
l Histórico Escolar e/ou Certificados de conclusão parcial de estudos. 
Na ausência da documentação será aceita a declaração provisória com 
a validade de até 30 dias l 02 (duas) fotos 3x4 recente.

Inscrições

Inscrições prorrogadas até do dia 16 de novembro

CaMPanha SaLarIaL 2017

rEaJUSTE SaLarIaL
Reajuste de 1,63% (iNPC) para empregados com 
salário até R$ 6.224,00.  Acima desta faixa os tra-
balhadores terão um acréscimo fixo de R$101,45.

aBOnO
Para empresas que não possuem PLR, o abono 
será de R$460,00, pago em parcela única junto 
com o salário de janeiro de 2018.

hOraS EXTraS
- Acréscimo de 60% em relação à hora normal até 
o limite de 20h mensais. 
- Acréscimo de 65% em relação à hora normal en-
tre 20h e 40h mensais. 
- Acréscimo de 75% para horas trabalhadas aos 
sábados.
- Acréscimo de 85% para horas trabalhadas aci-
ma do limite de 40h mensais.

PISO SaLarIaL
Será corrigido com o mesmo percentual de 1,63%.

LICEnça MaTErnIdadE
A gestante terá garantia de emprego de seis me-
ses após o parto.

FÉrIaS
direito ao abono de férias mais 1/3. A comunica-
ção deverá ser feita com 15 dias de antecedência 
e as férias poderá ser antecipada sem que o tra-
balhador tenha completado 12 meses de serviço.

GaranTIa dE EMPrEGO
Até 18 de novembro de 2017

ManUTEnçÃO daS dEMaIS CLÁUSULaS 
da CCT

Apesar das dificuldades o acordo foi fechado e a CCT preservada
Veja abaixo as principais cláusulas da Convenção Coletiva de Trabalho (CCT) 2017


