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UM FELIZ NATAL E PRÓSPERO ANO NOVO PARA 
OS METALÚRGICOS E METALÚRGICAS

Foi através desta parceria 
que conseguimos importantes 
avanços, financeiros e 
sociais, para os metalúrgicos 
(as) das fábricas que fazem 
parte da nossa base de 
atuação.

Entre as várias negociações, 
acordos coletivos e acordos 
de PLR, é importante 
ressaltar a renovação da 
Convenção Coletiva de 
Trabalho (CCT), construída 
durante a campanha salarial 
dos metalúrgicos.

Convidamos quem esteve ao 
nosso lado este ano para 
continuar e para quem não 
esteve, se juntar a nós. 
Nenhuma melhoria salarial, 
social e de qualidade no local 
de trabalho vem sem 
trabalho. Quanto mais unida a 
classe trabalhadora estiver, 
maiores serão os benefícios 
para todos. 

Conseguimos manter sem 
alterações 98 cláusulas 
sociais, entre elas, a que 
garante estabilidade para 
trabalhadores em vias de se 
aposentar. Esta cláusula foi 
bastante questionada pela 
patronal, que insistiu em 

retirá-la do acordo.

Nossa luta também impediu 
que a FIEMG colocasse na 
CCT a jornada de trabalho 
6x2, onde se trabalha seis 
dias seguidos para folgar 
dois. A patronal também 
insistiu, sem sucesso, em 
implantar um banco de horas 
perverso ao trabalhador.

Diante do atual cenário de 
retirada de direitos e altos 
índices de desemprego, 
julgamos positivo o resultado 
final do acordo, mas sabemos 
que o desafio em mantê-lo e 

ampliá-lo no ano que vem 
será ainda maior.A diretoria do Sindicato 

dos Metalúrgicos de 
BH/Contagem e região 
encerra o ano de 2019 
agradecendo a cada 
metalúrgico e metalúrgica, da 
ativa e aposentado, pelo 
apoio ao trabalho 
desenvolvido durante esses 
12 meses.

Um feliz natal e próspero 
2020 para todos e todas. 

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
      e-mail: sind.met@terra.com.brwww.sindimetal.org.br

RECESSO DE FIM DE 
ANO DO SINDICATO

O Sindicato dos 
Metalúrgicos de 
BH/Contagem 
entra em recesso 
no dia 20 de 
dezembro, a 
partir das 12h00, 
e retorna com 
suas atividades 
normalmente no 
dia 06 de janeiro 
de 2020.

O clube dos 
metalúrgicos de 
BH/Contagem vai 
funcionar até o 
dia 22 de 
dezembro. Fecha 
para o recesso e 
reabri dia 02 de 
janeiro de 2020.

E UM ÓTIMO 2020

http://www.sindmetal.org.br
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RETROSPECTIVA 2019 DO SINDICATO DOS METALÚRGICOS DE BH/CONTAGEM E REGIÃO

Fizemos uma retrospectiva dos 

principais acontecimentos do 

ano envolvendo o Sindicato.

Mesmo diante dos enormes 

desafios, o Sindicato dos 

Metalúrgicos de BH/Contagem 

e região, que completou 85 

anos, seguiu firme, trabalhando 

em defesa de cada 

companheiro e companheira. 

2019 foi um ano difícil para a 

classe trabalhadora. Mesmo 

com resistência e luta dos 

movimentos organizados, o 

governo Bolsonaro conseguiu 

avançar em suas pautas de 

retrocesso e retirada de direitos 

da população mais 

necessitada. 

LUTA, RESISTÊNCIA E CONQUISTAS MARCARAM O ANO DE 2019

Conseguimos ampliar o número de empresas que 
negociam o programa de Participação nos Lucros e 
Resultados (PLR). Além disso, avançamos na conquista 
de melhores acordos. Em média, os trabalhadores 
receberam de PLR, este ano, o valor de R$3.000,00.

CONQUISTAS DE PLR

Intensificamos nossa luta em defesa dos direitos dos 
trabalhadores (as), fizemos greve na WDS, antiga 
Flender, contra atrasos de salário, reintegramos vários 
trabalhadores (as) demitidos injustamente, entre outros.

GREVES

COMPANHEIROS QUE SE FORAM 

Nos despedimos dos companheiros Walter Alves de 
Almeida, ex-metalúrgico da Mannesmann, Lincoln Edson 
Matos, diretor da Amabelcon e do Ubirajara Alves de 
Freitas, o Bira, ex-metalúrgico e diretor do Sindicato e da 
CNM-CUT

7º ENCONTRO DE MULHERES

Durante o 7º Encontro de Mulheres Metalúrgicas, 
mostramos o retrocesso que aconteceria na vida das 
trabalhadoras com a aprovação da reforma da 
Previdência.

43ª MISSA DOS TRABALHADORES 

Na 43º Missa do dia do Trabalhador (a), os metalúrgicos 
defenderam a geração de empregos, mais uma vez 
alertaram sobre os malefícios da reforma da Previdência 
e homenagearam o companheiro Bira, que faleceu no 
início do ano.

METALÚRGICOS MOBILIZADOS

O Sindicato dos Metalúrgicos foi linha de frente em vários 
movimentos contra a aprovação da reforma da 
Previdência, congelamento dos gastos públicos e cortes 
nos investimentos na educação e saúde.

HOMENAGEM À DILMA ROUSSEFF

A ex-presidenta Dilma Rousseff recebeu das mãos dos 
diretores do Sindicato uma placa em homenagem por sua 
participação nas lutas durante a greve dos metalúrgicos 
de Contagem em 1968.

CAMPEONATO DOS METALÚRGICOS

Realizamos o campeonato de futebol de salão dos 
metalúrgicos. Real Baja se sagrou campeão do torneio. 
Disputaram a competição Mayer Mecânica, Acument, 
Metalfisa, Ever Ligth, Proma, Aethra Centauro e Oficina 
do Cláudio.

POSSE DA NOVA DIRETORIA DO SINDICATO

A diretoria do Sindicato foi renovada em mais de 50% 
após o processo eleitoral que reelegeu a chapa formada 
por metalúrgicos da CUT. O mandato iniciado este ano 
vai até 2023.

CAMPANHA SALARIAL 2019/2020

Mais uma vez a campanha salarial dos metalúrgicos de 
minas foi unificada e através da união da classe 
trabalhadora conquistamos reajuste de 100% da inflação 
dos últimos 12 meses encerrados em setembro e 
renovamos 98 cláusulas da nossa convenção coletiva, 
assegurando direitos duramente conquistados. Na 
campanha do setor de serralheria e reparação de 
veículos, o reajuste salarial foi de 4,67%.

40 ANOS DA GREVE DO PIQUETE DA MANNESMANN 13º CONGRESSO DA CENTRAL ÚNICA DOS TRABALHADORES (CUT)
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Além da luta em defesa de melhores salários, direitos e qualidade no local de trabalho,
nosso Sindicato proporciona aos associados e seus familiares atendimento médico e jurídico.
Para o lazer nos fins de semana, o clube dos metalúrgicos oferece ampla área verde, piscina,
campo de futebol, sauna, área para churrasco, restaurante e muito mais!!!

VENHA COM A GENTE NESSA CAMINHADA DE LUTA E CONQUISTAS. NÃO FIQUE SÓ, FIQUE SÓCIO!!! 3369-0519

Ainda de acordo com 

as trabalhadoras, o 
supervisor vigia as 
funcionárias através 
das câmeras, que 
além do vídeo, grava 
áudio. O supervisor 
se aproveita das 
imagens para 
comparar de forma 
negativa as operárias.

rabalhadoras da TNansen 
denunciaram ao 
Sindicato dos 
Metalúrgicos de 
BH/Contagem a 
prática de assédio 
moral por parte de um 
supervisor contra 
funcionárias (s) da 
empresa.

Segundo as 
funcionárias, existe 
grande diferença de 
salário entre 
trabalhadores (as) 
que exercem a 
mesma função. 
“Ganha mais quem é 
amigo do rei, mesmo 
que façam a mesma 
coisa”, disse.

Ainda foi dito que, o 
supervisor, quando se 

reúne com as 
trabalhadoras (es), 
além de não resolver 
as demandas do chão 
de fábrica, usa boa 
parte do tempo para 
fazer campanha 
contra a única 
ferramenta de luta 
dos trabalhadores, o 
Sindicato.	

Durante a denúncia, 
as funcionarias 
relataram que a 
rotatividade dentro da 
Nansen se tornou 
prática corriqueira. 
“Se aproveitando da 
crise e para manter 
salários rebaixados, 

os funcionários não 
duram mais de um 
ano da empresa”, 
relatou uma 
trabalhadora.

O Sindicato vai 
encaminhar a 
denúncia para o 
Ministério Público do 
Trabalho (MPT) para 
coibir e buscar uma 
solução contra as 
práticas relatadas.

O desespero das 
trabalhadoras é tão 
grande que, antes de 
trazer a denúncia ao 
Sindicato, o Ministério 
do Trabalho foi 
procurado. Lá, as 
funcionárias foram 

orientadas a fazer um 
Boletim de Ocorrência 
(BO) e informar os 
acontecimentos ao 
Sindicato.

Segundo a denúncia, 
o supervisor do setor 
de eletrônica da linha 
um, do primeiro turno, 
está hostilizando as 
funcionárias, jogando 
um trabalhador contra 
o outro e 
pressionando para 
aumentar a 
velocidade da 
produção.

TRABALHADORAS DA NANSEN DENUNCIAM ASSÉDIO MORAL

CARTEIRA VERDE AMARELO DO BOLSONARO É MINA DE DINHEIRO PARA GOVERNO

O “custo” do programa se refere à 
renúncia fiscal prevista na MP, que 
libera os patrões do pagamento de 

A estimativa da IFI é de que a 
receita com a contribuição 
previdenciária cobrada sobre o valor 
do seguro-desemprego alcance R$ 
12,7 bilhões até 2024. Já para o 
custo do programa, considerando as 
isenções, a estimativa é de R$ 11,3 
bilhões, caso a meta de 1,8 milhão 
de empregos seja alcançada.

 Instituição Fiscal Independente A(IFI), órgão ligado ao Senado, 
publicou um estudo esta semana 
mostrando que a Medida Provisória 
(MP) nº 905/2019, do governo de 
Jair Bolsonaro, que isentou 
empresários de impostos e taxou 
desempregados, vai arrecadar mais 
do que o custo total do programa 
que  cria a carteira verde e amarela.

cerda de 34% em vários impostos: 
empregadores deixarão de pagar a 
contribuição patronal de 20% para a 
Previdência Social, as alíquotas do 
Sistema S e do salário-educação, e a 
alíquota do Fundo de Garantia por Tempo 
de Serviço (FGTS) cai de 8% para 2%.

É uma contradição atrás da outra, diz 
João Cayres, Secretário-Geral da CUT-
SP, lembrando que a justificativa do 
governo para fazer a reforma da 
Previdência era o déficit nas contas. “E 
agora abre mão de uma receita maior 
para o sistema, com a história dessa 
carteira sem direitos e isenção aos 
empresários”.

Já os trabalhadores, serão taxados entre 
7,5% e 8,14% sobre o valor do seguro-
desemprego como contribuição ao 
Instituto Nacional de Seguro Social 
(INSS). O programa prevê, ainda, que, 
em caso de demissão sem justa causa, a 
multa sobre o FGTS paga aos 
trabalhadores caia de 40% para 20%. 
Detalhe, a validade do Programa Carteira 
Verde e Amarela, que prevê a geração de 
empregos para jovens de 18 a 29 anos 
em troca da isenção aos empresários, é 
de dois anos. Já a taxação aos 
desempregados que vão bancar o 
programa vai durar cinco anos.

ENCONTRO DOS METALÚRGICOS DA ATIVA E 
APOSENTADOS REÚNE VÁRIOS TRABALHADORES

Encontro foi realizado nesse domingo, 15 de 
dezembro, na sede do Sindicato e recebeu 
mais de cem convidados, entre metalúrgicos 
da ativa e aposentados.

O piso salarial para trabalhadores de 
empresas com até 10 funcionários 
será de R$1.183,50. Houve um 
reajuste de 3,5%. O salário de 
ingresso para empresas com até 400 
funcionários será de R$1.212,20, e 
para empresas com até mil 
empregados de R$1.293,60. Nessas 
faixas o reajuste foi de 2,92%.

Nos boletins de 2020 as principais 
cláusulas sociais da CCT serão 
apresentadas com maior riqueza de 
detalhes.

SEM BANCO DE HORAS NA CCT

Entre as cláusulas sociais 
renovadas pelos metalúrgicos, vale 
destacar:

 acordo de renovação da OConvenção Coletiva de Trabalho 
(CCT), construído durante a 
campanha salarial dos metalúrgicos 
2019/2020 determina que os 
trabalhadores (as) terão o salário 
reajustado em 2,92%, retroativo a 
outubro de 2019. 

O abono único e especial, para 
trabalhadores de empresas que não 
têm Programa de Participação nos 
Lucros e Resultados (PLR), será de 
R$ 500,00. Este valor deverá ser pago 
junto com o salário de janeiro de 2020.

Hora extra, abono de férias, 
fornecimento de lanche, auxílio 
creche, adicional noturno, salario de 
readmissão de funcionários, abono de 
férias, férias concessão, férias 
antecipação, adiantamento do 13º 
salário, garantia de emprego em vias 
de aposentadoria, abono por 
aposentadoria, preenchimento de 
formulários para a Previdência social, 
retorno empregado INSS, 
complementação de auxílio 
previdenciário, complementação do 
13º salário, garantia ao emprego de 
quem se torna pai, licença para 
casamento, licença paternidade, 
ausência justificada, promoções, 
anotação de responsabilidade técnica, 
anotações na carteira profissional, 
acervo técnico, carta de referência, 
uniformes, instrumento de trabalho, 
transporte e alimentação, auxílio 
funeral, garantia de emprego à 
gestante, remanejamento de função 
(gestante), aleitamento, atestado 
médico pediátrico, creche, convênio 
médico, planos 
empresariais/desconto, atestado 
médico, CIPA, comunicação de 
acidente de trabalho, entre outras. 

Depois de muita luta e trabalho, a 
comissão de trabalhadores conseguiu 
impedir o banco de horas sem limites 
proposto pela FIEMG. As horas 
trabalhadas além do horário habitual 
deverão ser pagas em dinheiro. Em 
dias úteis, a hora extra trabalhada terá 
acréscimo de 55%, 5% acima do que 
determina a legislação trabalhista. Aos 
domingos e feriados, o acréscimo será 
de 95%. Não será permitido realizar 
hora extra em local considerado de 
periculosidade ou insalubre.

PRINCIPAIS CONQUISTAS DA 
CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO


