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ANOSANOS

SINDIMETAL

DAS DUAS, UMA: 
Ou você está com o sindicato ou está 
com quem quer acabar com seus direitos.

3369-0519

Federação Estadual dos
Metalúrgicos de MG

®

®

Para apresentar o resultado 
da reunião do dia 26 de 
setembro e discutir o 
andamento da campanha 
salarial, o Sindicato dos 
Metalúrgicos de 
BH/Contagem e região 
convoca todos os 
trabalhadores da categoria 
para assembleia, dia 29 de 
setembro, domingo, a partir 
das 09h30, no clube dos 
metalúrgicos, rua Nossa 
Senhora da Conceição, 1915, 
São Gonçalo, Contagem.

As cláusulas econômicas da 
CCT, como reajuste salarial, 
abono e salário de ingresso, 
serão debatidas na reunião da 

próxima quinta-feira.Em mais uma rodada de 
negociações da 

campanha salarial Unificada 
2019/2020 dos metalúrgicos 
de Minas, realizada nessa 
quinta-feira, 19 de setembro, 
a comissão de trabalhadores 
fez uma intensa defesa das 
cláusulas sociais da 
Convenção Coletiva de 
Trabalho (CCT) e contra a 
retirada de direitos.

Houve também muita 
discussão sobre as cláusulas 
Auxílio Previdenciário e 
Auxílio Acidente de Trabalho. 
A comissão de trabalhadores 
vai apresentar uma 
contraproposta ao que a 
Fiemg colocou em mesa, na 
próxima reunião agendada 
para o dia 26 de setembro.Depois de muito debate, a 

Federação das Indústrias do 
Estado de Minas Gerais 
(FIEMG) retirou da mesa de 
negociação a proposta de 
inserir na CCT a cláusula 

sobre jornada 12x36 e a 
cláusula que reduz o intervalo 
de almoço para 30 minutos.

CAMPANHA SALARIAL 2019/2020

METALÚRGICOS SEGUEM EM DEFESA DA MANUTENÇÃO 
DAS CLÁUSULAS SOCIAIS E CONTRA RETIRADA DE DIREITOS
DEBATE SOBRE PAUTA ECONÔMICA SERÁ NA REUNIÃO MARCADA PARA O DIA 26 DE SETEMBRO. 
RESULTADO DESSA RODADA SERÁ APRESENTADO NA ASSEMBLEIA CONVOCADA PARA DOMINGO, 29

Depois de muita discussão, FIEMG retirou na mesa cláusula sobre jornada 12x36 e redução do intervalo de almoço

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

DIA 29 DE SETEMBRO - DOMINGO - ÀS 09H30
NO CLUBE DOS METALÚRGICOS DE BH/CONTAGEM

PARA DISCUTIR SOBRE O ANDAMENTO DA CAMPANHA SALARIAL

Divulgação

Para cada hora trabalhada, as 

mulheres latino-americanas e 

caribenhas recebem uma renda, 

em média, 17% inferior à dos 

homens com mesma idade, nível 

educacional, tipo de trabalho, 

entre outros fatores. 

FIQUE POR DENTRO

DESIGUALDADE

Bolsonaro e Paulo Guedes 

querem congelar o salário 

mínimo, privatizar estatais, 

acabar com os investimentos 

obrigatórios, a volta da CPMF e 

demitir servidores públicos. Para 

economista da Unicamp, medidas 

são para retirar o Estado da 

economia.

RETROCESSO
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ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA

DIA 26DE SETEMBRO DE 2019
ÀS 18H00 - 18H30

NA SEDE DO SINDICATO
Rua Camilo Flamarion, 55, Jd. Industrial, Contagem

PARA DELIBERAR SOBRE A 
VENDA DE BENS DO SINDICATO

Entretanto, como a maioria 
votou a favor da proposta, 
o Sindicato assinou o 
acordo. Os trabalhadores 
também concordaram com 

Mesmo havendo um 
reajuste de 14% no valor 
da PLR deste ano, se 
comparado com a PLR 
paga ano passado, o 
Sindicato acreditava ser 
possível conquistar um 
valor melhor.

Dos 594 votantes, 389 
votaram a favor do acordo 
e 205 contra. Os 
trabalhadores e 
trabalhadoras da Aethra 
vão receber o valor de R$ 
4.000,00 em duas parcelas. 
A primeira, no valor de R$ 
3.400,00, será paga até o 

fim desse mês, e a 
segunda parcela está 
prevista para março de 
2020.

Os trabalhadores da 
Aethra aprovaram a 

proposta de acordo de 
Participação nos Lucros e 
Resultados (PLR 2019) 
apresentada pela empresa, 
durante assembleia e 
votação realizada nessa 
terça-feira, 10 de setembro. 

TRABALHADORES (AS) DA AETHRA APROVAM 
ACORDO DE PLR 2019 

o pagamento da taxa negocial em 
favor do Sindicato, por entender o 
empenho e a dedicação durante 
as cinco rodadas de negociação. É 
bom lembrar que a primeira 

proposta da empresa era de R$ 
3.000,00.  O sócio do sindicato 
ficará isento da taxa negocial.

O SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS METALÚRGICAS, 
MECÂNICAS E DE MATERIAIS ELÉTRICOS DE BELO HORIZONTE, CONTAGEM, 
RIBEIRÃO DAS NEVES, SARZEDO, IBIRITÉ, NOVA LIMA, RAPOSOS E RIO ACIMA, 
com sede na Rua Camilo Flamarion, nº. 55; Bairro Jardim Industrial, Contagem/MG, CEP: 
32.215-310, inscrita no CNPJ sob o nº. 17.448.317/0001-98, devidamente registrada no 
MTE sob o código sindical nº. 914.023.805.49591-4, por meio de seu representante legal, 
presidente Geraldo Maria Valgas de Araújo, no uso de suas atribuições e na forma da Lei 
CONVOCA todos os trabalhadores (as) da categoria profissional, sócios do Sindicato, para 
comparecer à assembleia extraordinária a se realizar na sede do Sindicato, à Rua Camilo 
Flamarion nº 55, bairro Jardim Industrial, em Contagem/MG, no dia 26/09/2019 (quinta-
feira), em primeira chamada ás 18h00 horas e em segunda chamada  às 18h30 horas, 
conforme artigo 90, parágrafo único, do estatuto do Sindicato, para deliberar sobre a 
seguinte pauta: Leitura do Edital de convocação; Apresentação da proposta de venda de 
máquinas, equipamentos, utensílios e imóveis, todos de propriedade do sindicato; 
Deliberação e votação sobre a autorização à diretoria do sindicato para promover a venda 
dos bens objeto da assembleia. Contagem 21 de setembro de 2019

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

PROPOSTA FINAL FECHOU EM R$4.000,00. FUNCIONÁRIOS VÃO RECEBER R$3.400,00 NO FINAL DESTE MÊS

SINDICATO E METALÚRGICOS CONQUISTAM

s trabalhadores e Otrabalhadoras da 
Condor aprovaram a 
proposta da Participação nos 
Lucros e Resultados (PLR 
2019), durante assembleia 

realizada dia 12 de 
setembro. A comissão de 
trabalhadores (Rodrigo, 
Robert e Clarice) e o 
Sindicato (Luiz Rodrigues e 
Stefanio) conquistaram 10% 

METALÚRGICOS (AS) DA CONDOR CONQUISTAM ACORDO DE 
 SOBRE BENEFÍCIO DE 2018PLR COM 10% DE GANHO REAL

A PLR será paga em duas 
parcelas. A primeira será paga 
dia 30 de setembro de 2019 e a 
segunda, em fevereiro de 2020.

Os trabalhadores também 
aprovaram a taxa de 
fortalecimento em favor do 
Sindicato, por entender o 
empenho da diretoria durante as 
várias rodadas de negociação.

Os trabalhadores da Condor 

também conquistaram um 
importante avanço nas metas 
da PLR. A meta Custo de 
Conversão teve o seu 
percentual reduzido de 20% 
para 10% e diferenciação nos 
valores, tornando-a, segundo a 
empresa, atingível. Ano 
passado esta meta foi a 
responsável pelo valor da PLR 
não ter sido de 100% do 
negociado. Parabéns a todos e 
todas por mais essa conquista.

E você que ainda não é filiado, 
filia-se ao sindicato, fortaleça a 
sua única ferramenta de luta!

de aumento real sobre a PLR 
fechada em 2018. Ao final da 
apuração das metas, o 
percentual de aumento pode-se 
chegar a 30%.

Divulgação
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Divulgação

ATENDIMENTO JURÍDICO

PREVIDENCIÁRIO E TRABALHISTA
RUA DA BAHIA, 570, 5 ANDARo

TODA TERÇA-FEIRA
DAS 17H00 ÀS 20H00

DR. DANIEL E DR. FERNANDO

(31) 3222-7776


