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METALÚRGICOS DA CUT CONTRA 
A REFORMA DA PREVIDÊNCIA

 parecer sobre a Oreforma da 
Previdência proposta pelo 
governo do Bolsonaro 
(PSL) deve ser votada na 
semana que vem na 
Comissão de 
Constituição, Justiça e 
Cidadania (CCJ) da 
Câmara dos Deputados.

O Sindicato dos 
Metalúrgicos de 
BH/Contagem e região 
convoca todos os 
trabalhadores e 
trabalhadoras a 
pressionar os deputados 
e deputadas que 
compõem a CCJ para que 
não aprovem essa 
reforma que prejudica 
milhões de trabalhadores, 
em especial os mais 
pobres, e também os 
idosos carentes.

A Central Única dos 
Trabalhadores lançou a 
campanha “Na Pressão”. 
Através do site: 
www.napressao.org.br é 
possível mandar 

mensagens contra a 
aprovação da PEC 
diretamente para os 
parlamentares de Minas 
Gerais (foto ao lado).

Plantão 
Previdenciário no 
Sindicato dos 
Metalúrgicos

O Sindicato dos 
Metalúrgicos tem a 
disposição dos 
trabalhadores (as) um 
advogado previdenciário  
para tirar dúvidas sobre o 
processo de 
aposentadoria e também 
sobre a reforma da 
Previdência. 

O atendimento será feito 
na sub-sede da Rua da 
Bahia, nº 570, em BH, 
toda terça-feira, das 
17h00 às 20h00 e na 
sede da rua Camilo 
Flamarion, 55, em 
Contagem, toda quinta-
feira, das 13h00 às 
20h00. Atendimento é por 
ordem de chegada. 

Pressione os deputados a votarem contra a reforma que dificulta a aposentadoria 
especial por insalubridade e acaba com a aposentadoria especial por periculosidade

http://www.napressao.org.br


Dirigir uma instituição da 
importância que é o 

Sindicato dos Metalúrgicos de 
BH/Contagem e região requer 
enorme capacidade de 
conhecimento político e garra 
para encarar de frente a mão 
pesada do capital financeiro.

Os metalúrgicos da CUT 
assumiram a direção do 
Sindicato de BH/Contagem e 
região sabendo da 
responsabilidade de 
representar milhares de 
trabalhadores e trabalhadoras 
e dos desafios de organizar a 
luta por melhores salários e 
condições de trabalho e pela 
ampliação de direitos.

Nos últimos anos, os 
metalúrgicos da CUT provaram 
ser dignos da confiança dos 
trabalhadores e trabalhadoras 
da base. A Luta sindical 
Cutista resultou em várias 
conquistas, porém, diante do 
cenário político que vivemos 
atualmente, para manter e 
ampliar nossos direitos, além 
da garra, será fundamental ter 
experiência, e isso os 
metalúrgicos da CUT têm de 
sobra.

LUTAMOS PARA CONQUISTAR
RESISTIREMOS NA DEFESA DOS DIREITOS

Por uma sociedade mais justa, fraterna e igualitária

Além do trabalho sindical, 
os metalúrgicos da CUT 

também participam das lutas 
sociais. Em Contagem, 
apoiamos o movimento 
popular contra a cobrança do 
IPTU residencial, e 
ajudamos a criar a Frente 
Brasil Popular Contagem.

Nós, metalúrgicos da CUT 
também abraçamos esta 
causa para somar forças na 
luta em defesa desses 
objetivos. Atualmente nosso 

empenho está todo voltado 
para barrar a aprovação da 
reforma da Previdência do 
governo Bolsonaro. Estamos 
nas ruas dialogando com a 
população sobre a 
importância de pressionar os 
deputados e senadores a 
votarem contra a reforma.

O governo quer economizar 
nas costas da classe 
trabalhadora para sobrar 
mais dinheiro para beneficiar 
os banqueiros com o 
pagamento dos juros da 

dívida pública.

Se a reforma passar, nós, 
metalúrgicos e metalúrgicas, 
seremos duramente 
prejudicados. Além do 
aumento da idade e do 
tempo de contribuição para 
quem trabalha em local 
insalubre ter direito a dar 
entrada na aposentadoria 
especial, será extinta a 
aposentadoria especial para 
periculosidade.

NOSSA LUTA É SINDICAL E SOCIAL
Divulgação

Divulgação

O trabalho realizado pelos metalúrgicos da CUT tem como base a ética e a transparência

Metalúrgicos da CUT ajudaram a criar a Frente Brasil Popular Contagem
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METALÚRGICOS DA CUT NA DIREÇÃO DO SINDICATO



Através da Convenção 
Coletiva de Trabalho 

(CCT), negociada pelos 
Metalúrgicos da CUT, os 
trabalhadores (as) conseguiram 
aumentar o poder de compra do 
salário e repor as perdas 
inflacionárias em mais de 32% 
nos últimos 10 anos, além de 
assegurar vários direitos e 
garantias através das cláusulas 
sociais.

A Convenção dos Metalúrgicos 
da CUT garante salário de 
ingresso de R$ 1.177,00 para 
trabalhadores de empresas com 
mais de 10 funcionários até 400 

empregados. Conquistamos um 
abono salarial de R$480,00, 
para trabalhadores de 
empresas que não têm PLR.

Entre as cláusulas na CCT dos 
metalúrgicos da CUT, vale 
destacar o Abono de Férias, as 
Horas Extras, o Adicional 
Noturno, a Garantia de 
Emprego em Vias de 
Aposentadoria, o Complemento 
de Auxílio Previdenciário, 
Garantia ao Empregado que se 
Torna Pai, Garantia de Emprego 
à Gestante, Licença 
Paternidade, entre outros.

METALÚRGICOS DA CUT CONQUISTAM VALORIZAÇÃO SALARIAL
ATRAVÉS DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO

A cada ano que passa os 
metalúrgicos da CUT 

conseguem ampliar o número de 
empresas que negociam a 
Participação nos Lucros e 
Resultados (PLR), bem como 
seus valores. 

Negociamos a PLR nas 

empresas: Stola do Brasil, 

Maxion, ICG Proma, Orteng, 

Pipe, Montele, Ferrosider, Ever 

Light, Veraza Móveis, Engetron, 

Irmãos Corgozinho, Kaiper, 

GE/ABB, GE Transportation, GE 

Healthcare Brasil, Esab, 

Sentrassa, CNH, Magna Cosmo, 

Thyssenkrupp, Paral, IMA 

(Indústria Mecânia Amaral), 

Eletrodos Star, Mapal, Data 

Engenharia e Ferrolene.

Este ano, a PLR da GE 
Transportation foi de R$6.100,00, 
na GE Healthcare foi de 
R$4.300,00. Os trabalhadores da 
CNH conquistaram uma PLR de 
R$4.500,00. Na PROMA a PLR 
foi de R$3.224,00. 

Este é o resultado do trabalho 
dos metalúrgicos da CUT. Com 
muita seriedade e 
responsabilidade lutamos e 
conquistamos a valorização de 
cada companheiro e 
companheira.

AMPLIAMOS O NÚMERO DE EMPRESAS QUE NEGOCIAM PLR

VAMOS ATÉ AS ÚLTIMAS INSTÂNCIAS PARA GARANTIR QUE DIREITOS SEJAM RESPEITADOS

Os metalúrgicos da CUT, em função do seu espírito de 
luta e combatividade, convivem diariamente com 

práticas antisindicais por parte das empresas. Esta 
realidade também é vivida por companheiros (as) que estão 
no chão de fábrica lutando por melhores condições de 
trabalho. Para que a legislação seja cumprida, contamos 
com um corpo jurídico bastante capacitado.

Recentemente conseguimos reintegrar ao trabalho um 
funcionário da Cosma do Brasil, demitido durante 
estabilidade da CIPA, e uma trabalhadora da ABB, 
dispensada durante estabilidade de retorno de afastamento 
por acidente de trabalho. Estes trabalhadores tiveram todos 
os seus direitos assegurados.

Entre os vários processos coletivos movidos pelo 
departamento jurídico do Sindicato, vale destacar as vitórias 
contra a Acument e a CNH. Os processos renderam aos 
trabalhadores dessas empresas valiosas indenizações.

Leandro Gomes

Leandro Gomes
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FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO FAZEM PARTE DA NOSSA LUTA

DEPARTAMENTO MÉDICO DOS METALÚRGICOS DA CUT
ATENDE 10 ESPECIALIDADES 

Os metalúrgicos da CUT contam 
com um enorme espaço de 

lazer. O clube dos metalúrgicos 
proporciona descanso e diversão 
para toda família, com piscinas, 
campo de futebol, quadra 
poliesportiva, sauna, espaço para 
churrasco e salão de festas, além 
de amplo estacionamento.

Sempre atento às exigências de 
segurança, o clube cumpre todas as 
normas determinadas pelas 
autoridades competentes, prova 
disso é que, em 2018, conseguimos 
da Prefeitura de Contagem o alvará 
de funcionamento do espaço.

CLUBE DOS METALÚRGICOS É LAZER E DIVERSÃO PRA TODA FAMÍLIA

antemos em pleno Mfuncionamento o departamento 
médico do Sindicato, que hoje conta 
com atendimento de 12 profissionais 
em 10 especialidades, entre elas, 
fisioterapia, cardiologista, 
ginecologia e pediatria.

Conseguimos manter e ampliar 
nossos convênios com laboratórios, 
ótica, clínica odontológica e vários 
comércios da região. 

O Departamento de Saúde do 
Sindicato dos Metalúrgicos atende 
as demandas que norteiam a 

segurança do trabalho e a saúde 
ocupacional dos trabalhadores da 
categoria metalúrgica representados 
pelo Sindicato de Belo Horizonte, 
Contagem e região.
 
O serviço prestado nesta secretaria 
vai desde o protocolo de 
documentos relativos à CIPA, SIPAT, 
etc., até o acompanhamento de 
eleições de CIPA (Comissão Interna 
de Prevenção de Acidentes).

A formação técnica e política dos 
trabalhadores (as) também é 

uma bandeira empunhada pelos 
metalúrgicos da CUT. Promovemos 
em nossa entidade encontros e 
debates com lideranças da 
sociedade civil, do legislativo 
estadual, etc. Já trouxemos ao 
sindicato o ex-ministros da 
Previdência, Carlos Gabas, o 
cientista político e professor da 
UFMG, Juarez Guimarães e 

intelectuais de várias áreas. 

A parceria entre os metalúrgicos da 
CUT e Senai garante ao sócio do 
Sindicato gratuidade na conclusão 
do ensino médio e fundamental, 
através do EJA (Ensino de Jovens e 
Adultos), e descontos em vários 
cursos técnicos profissionalizantes.   

Referência de luta e resistência em defesa da classe 
trabalhadora, os metalúrgicos da CUT são protagonistas em 
várias manifestações e atos políticos. Tivemos papel 
destacado na greve geral de 2017, que barrou a reforma da 
Previdência naquele momento, e seguimos firmes nessa luta 
até os dias atuais.

SOMOS LINHA DE FRENTE NA DEFESA DAS PAUTAS DA CLASSE TRABALHADORA VITÓRIAS E CONQUISTAS DO PASSADO
Preservamos nossa história, celebrando todos os anos as 
principais datas que marcaram a trajetória de luta do nosso 
sindicato, com destaque para a greve de 1968, a primeira 
durante a ditadura militar. Resgatar a memória do passado serve 
de combustível para as lutas do futuro.

Leandro Gomes

Leandro Gomes

Leandro Gomes

Leandro Gomes

Divulgação
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