
No último boletim do Sindicato dos Metalúrgicos de BH/Contagem e região de 2018 faremos uma 

retrospectiva dos principais acontecimentos que marcaram este ano. 2018 será lembrado pelos muitos 

desafios colocados. A direção do Sindicato encarou todos eles de peito aberto e cabeça erguida. 
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RETROSPECTIVA 2018
OS PRINCIPAIS ACONTECIMENTOS E ATIVIDADES DO SINDICATO

No dia 19 de fevereiro, o Sindicato dos Metalúrgicos de BH/Contagem e região deu a sua 
contribuição em favor da classe trabalhadora. Juntamente com a Federação Estadual dos 
Metalúrgicos da CUT de Minas (FEM/CUT-MG), o Sindicato mobilizou sua base e foi às ruas 
dialogar com a sociedade sobre as consequências da reforma da previdência na vida da classe 
trabalhadora.

GREVE GERAL 19 DE FEVEREIRO

Realizado dia 24 de março, o VI Encontro de Mulheres prestou homenagem a Conceição 
Imaculada, então secretária geral do sindicato em 1968. O evento reuniu centenas de 
trabalhadoras da base e contou com a participação da deputada estadual Marília Campos, da 
deputada federal Margarida Salomão, além de lideranças do mundo sindical e político e de toda 
direção do sindicato.

VI ENCONTRO DE MULHERES

No dia 05 de abril, o Sindicato dos Metalúrgicos de BH/Contagem e Região foi homenageado pela 
Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais (ALMG) pelos 50 anos da greve dos 
metalúrgicos de Contagem, que aconteceu em 1968. A solenidade foi realizada no salão nobre da 
Assembleia.

ALMG HOMENAGEIA SINDICATO PELA GREVE DE 1968

No dia 16 de abril, data em que a greve dos metalúrgicos de Contagem completou 50 anos, o 
Sindicato promoveu solenidade que homenageou alguns personagem daquela época. No dia 16 
de abril de 1968, cerca de 1.200 trabalhadores da siderúrgica Belgo-Mineira, em Contagem, 
cruzam os braços reivindicando reajuste salarial de 25%.

50 ANOS DA GREVE DOS METALÚRGICOS DE CONTAGEM

O Sindicato conquistou importante vitória jurídica para os trabalhadores da American Die Casting. 
Os funcionários, demitidos dentro do período de estabilidade garantido pela CCT após a 
assinatura do acordo, receberam, no dia 05 de abril, o pagamento referente à multa pelo 
descumprimento da Convenção Coletiva de Trabalho.

VITÓRIA JURÍDICA EM BENEFÍCIO DE EX-TRABALHADORES DA AMERICAN DIE CASTING 
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A defesa de mais empregos e direitos deu o tom do ato político realizado no dia 1º de maio, na 
Praça da Cemig, em Contagem, durante a 42ª Missa de São José Operário, em homenagem ao 
dia do Trabalhador. O Sindicato dos Metalúrgicos foi mais uma vez protagonista nessa histórica 
celebração.

NO DIA 1º DE MAIO FOI CELEBRADA A 42ª MISSA DO DIA DO TRABALHADOR

No mês de maio, na campanha contra a fome, o Sindicato distribuiu mais de 150 cestas básicas 
para metalúrgicos desempregados e creches da região. Este é o resultado da taxa de 
fortalecimento descontada dos acordos da PLR 2017 da Magneti Marelli e do grupo GE.

MAIS DE 150 CESTAS BÁSICAS FORAM DISTRIBUÍDAS NA CAMPANHA CONTRA FOME

Depois de várias rodadas de negociações entre o Sindicato dos Metalúrgicos e a patronal, em 
junho os trabalhadores do setor de serralheria e reparação de veículos aprovam acordo da 
campanha salarial com reajuste de 3% e abono salarial de R$ 400,00.

CCT DO SETOR DE SERRALHERIA E REPARAÇÃO DE VEÍCULOS 

RETROSPECTIVA 2018

No dia 29 de junho, o Sindicato dos Metalúrgicos fez manifestação em defesa dos trabalhadores 
da Vallourec e contra a imposição do banco de horas, o assédio moral e as demissões em massa 
na empresa.

MANIFESTAÇÃO NA PORTARIA DA VALLOUREC

Centenas de trabalhadores e trabalhadoras de vários seguimentos e ligados a diversas centrais 
sindicais lotaram as ruas de Belo Horizonte, no dia 10 de agosto. O movimento, denominado Dia 
do Basta, foi mais um protesto contra o atual governo do ilegítimo Temer e em defesa da classe 
trabalhadora.

DIA DO BASTA

No dia 11 de agosto, data do 84º aniversário do Sindicato, a entidade promoveu diversas 
atividades culturais, entre elas o lançamento do livro ‘Anatomia de um Credo’, de Ronald Rocha, o 
lançamento da Cartilha dos Convênios e um baile com os metalúrgicos da ativa e aposentados.

84 ANOS DO SINDICATO DOS METALÚRGICOS

Em setembro o sindicato promoveu o curso de formação política, com 
o tema: Mulher Trabalhadora Brasileira: da Senzala à Brasília. E do dia 
19 ao dia 26 de outubro o sindicato foi  sede da mostra intitulada O 
Golpe, da artista plástica Leir Monteiro.

CURSO DE FORMAÇÃO E MOSTRA DE ARTE

No dia 7 de novembro, a Convenção Coletiva de Trabalho (CCT) dos metalúrgicos de Minas foi 
assinada. A CCT garantiu reajuste salarial de 3,97% e abono de R$ 480,00, além da manutenção 
de todas as cláusulas sociais. Durante todo ano, vários acordos de PLR foram realizados, 
assegurando aos trabalhadores importantes ganhos financeiros.

ENCERRAMENTO DA CAMPANHA SALARIAL 2018/2019

Não importa o tamanho dos obstáculos e as di�culdades dos desa�os, nossa 
resistência será superior e nossa união será combustível para a luta em defesa 

da classe trabalhadora!

A diretoria do Sindicato 
deseja a todos e todas 

BOAS FESTAS!!!


