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ANOSANOS

SINDIMETAL

rabalhadores e patronal Tassinaram o acordo de 

renovação da Convenção Coletiva 

de Trabalho (CCT) dos 

metalúrgicos de Minas, construída 

durante a campanha salarial 

unificada 2019/2020.

A assinatura foi realizada nessa 

sexta-feira, 6 de dezembro, na 

sede da Federação das Indústrias 

do Estado de Minas Gerais 

(FIEMG).

CLÁUSULAS ECONÔMICAS 

‘O acordo determina que os 

metalúrgicos (as) terão o salário 

reajustado em 2,92%, retroativo a 

outubro de 2019. A proposta inicial 

da patronal era reajuste de 1%’, 

lembrou Geraldo Valgas, 

presidente do Sindicato. 

O piso salarial para trabalhadores 

de empresas com até 10 

funcionários será reajustado em 

3,5%, chegando à R$1.183,50. As 

demais faixas de piso salarial 

serão reajustadas em 2,92%. Em 

valores reais, 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.

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, a ser pago 

junto com o salário de janeiro de 

2020.

ASSINATURA DO ACORDO COLETIVO DE TRABALHO 
FINALIZA CAMPANHA SALARIAL 2019/2020

SEM BANCO DE HORAS NA 

CCT

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.

ABONO DE FÉRIAS MANTIDO

Entre as cláusulas sociais 

renovadas na CCT, vale destacar 

a que garante o abono de férias. 

Mesmo com a patronal insistindo 

em retira-la do acordo, os 

metalúrgicos conseguiram mantê-

la. Foi mantida também a cláusula 

sobre garantia de emprego ou 

salário para trabalhadores em vias 

de se aposentar, também muito 

questionada pela patronal.

REDUÇÃO DO INTERVALO DE 

ALMOÇO SÓ COM AVAL DO 

SINDICATO

As empresas estão proibidas de 

realizar acordo de redução de 

intervalo de almoço sem a 

participação do sindicato. Tal 

medida garante que o trabalhador 

não será prejudicado em seus 

direitos.

Após a assinatura do acordo, os 

trabalhadores terão garantia de 

emprego ou salário de 30 dias.

‘Enfrentamos vários desafios na 

campanha deste ano para se 

chegar neste acordo, que 

julgamos ter sido positivo. 

Conseguimos manter sem 

alteração quase 95% das 

cláusulas sociais, mesmo com a 

patronal insistindo em reduzir 

direitos’, disse Marco Antônio, 

presidente da FEM/CUT-MG. 

ALÉM DE RENOVAR 98 CLÁUSULAS, METALÚRGICOS CONQUISTARAM REAJUSTE DE 100% DA INFLAÇÃO ACUMULADA NOS
 ÚLTIMOS 12 MESES  ENCERRADOS EM SETEMBRO DE 2019

SAIBA POR QUE É MELHOR ESPERAR APROVAÇÃO DA 
PEC PARALELA PARA PEDIR APOSENTADORIA

FIQUE POR DENTRO

Se o Congresso aprovar a 
volta do cálculo que 
considera a média dos 80% 
melhores salários, o valor 
da aposentadoria de quem 
está prestes a se aposentar 
será maior. Medida ainda 
precisa passar pela Câmara

GOVERNO DESOBRIGA EMPRESA DE CUMPRIR 
COTA PARA TRABALHADOR COM DEFICIÊNCIA

O PL 6.195/2019 permite 
que as empresas substituam 
a contratação do portador de 
deficiência pelo pagamento 
de um valor correspondente 
a dois salários mínimos 
mensais.

Governo quer cobrar custas de ação 
judicial de quem perder causa contra o INSS

Jair Bolsonaro anunciou que vai 
enviar ao Congresso Nacional um 
Projeto de Lei para cobrar as 
despesas dos processos judiciais 
de quem perder ações contra o 
Instituto Nacional de Seguridade 
Social (INSS).

Divulgação

As informações são da CUTwww.sindimetal.org.br
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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

 Convenção Coletiva de ATrabalho (CCT) determina o 
desconto da taxa de 
fortalecimento em favor do 
Sindicato. Este recurso é o que 
sustenta as lutas e as estruturas 
da instituição que trabalha para 
defender e ampliar os direitos e a 
qualidade de vida e de trabalho 
dos companheiros e 
companheiras.

Para que o Sindicato dos 
Metalúrgicos de BH/Contagem e 
região siga forte, combativo é 
fundamental a participação e 
colaboração de todos e todas. Ao 
se opor ao desconto negocial, o 
trabalhador enfraquece o único 
instrumento de luta da classe 
trabalhadora.

TRABALHADOR (A), AGORA É A HORA DE FORTALECER SEU SINDICATO

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

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.

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.

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.

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.	

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

TRABALHADORAS DA NANSEN DENUNCIAM ASSÉDIO MORAL

Sindicato dos Metalúrgicos apoia campanha do MAB  de arrecadação de donativos e 
recursos financeiros para população atingida em Brumadinho-MG

https://www.mabnacional.org.br/

 objetivo é arrecadar materiais de Oconstrução e fundos para fortalecer 
a organização dos atingidos no local, no 
envio de brigadas, em apoio às famílias 
desabrigadas e parentes das vítimas, na 
garantia de seus direitos. Você também 
pode contribuir!
Contato: (31) 98433-1451 (Tiago). 

BANCO DO BRASIL
Agência: 2883-5
Conta Corrente: 18.806-9
IBAN: 
BR1100000000028830000188069C1
Swift: BRASBRRJBSA
ANAB - Associação Nacional de 
Atingidos por Barragens
CNPJ: 73.316.457/0001-83

Este ano será descontado 
2% do salário nominal de 
cada trabalhador, com teto 
máximo de R$40,00 por 
parcela. Ex. Se o 
metalúrgico recebe 
R$1.183,50, será 
descontado dele o valor de 
R$23,67 em janeiro e 
fevereiro. Sócio do 
Sindicato fica isento de 
duas mensalidades em 
janeiro e fevereiro.

Com a reforma trabalhista e 
o fim do imposto sindical, a 
única fonte de arrecadação 
do nosso sindicato vem da 
contribuição de cada 
trabalhador (a).

Os recursos arrecadados 
são usados para manter 
nosso departamento 
jurídico, com advogados 
trabalhistas e 
previdenciários, nosso 
departamento médico, com 
profissionais de nove 
especialidades, a 
fisioterapia, toda estrutura 

administrativa, com 
profissionais da 
comunicação, recursos 
humanos, nosso clube, 
entre outros.

Além disso, a conquista dos 
acordos de PLR fechados 
em várias empresas, as 
cláusulas sociais da CCT e 
o reajuste salarial são 
frutos da contribuição dos 
trabalhadores.

Venha no seu sindicato 
conhecer nosso trabalho e 
nossa estrutura. Venha 
fortalecer nossa luta. Cada 
trabalhador (a) que vira as 
costas para o Sindicato 
enfraquece a luta que é de 
todos.

A carta de oposição poderá 
ser entregue no sindicato 
do dia 09 de dezembro até 
o dia 13 de dezembro, 
durante o horário comercial.


