
 Sindicato de BH/Contagem foi fundado em Oagosto de 1934 e faz parte dessa história de 
lutas do movimento sindical brasileiro. Nesses  anos 
de criação conquistamos grandes vitórias como, por 
exemplo, a histórica greve de ocupação nas maiores 
empresas da nossa categoria em BH e Contagem em 
1989, que ainda hoje é referência de luta operária 
no Brasil e em todo o mundo. 
Hoje, além cumprir seu papel fundamental de lutar 
ao lado do trabalhador pela ampliação dos seus 
direitos, nossa entidade conta com uma estrutura 
completa para oferecer aos seus sócios como serviço 
médico, Clube dos Metalúrgicos, Escola 
Profissionalizante, Assessoria Jurídica e um 
departamento de imprensa estruturado para 
informar os trabalhadores permanentemente através 
de site, jornais, boletins, folhetos e revistas.

Nossa História

Sindicato dos Metalúrgicos de BH/Contagem, Ibirité, Sarzedo,
 Ribeirão das Neves, Nova Lima, Raposos e Rio Acima

Sede:  R. Camilo Flamarion, 55 - J. Industrial - Contagem 
Tel.: (31) 3369.0510  

e-mail: secretariageral@sindimetal.org.b
Subsede: Rua da Bahia, 570 - 5º andar - Centro - BH

Tel.: (31) 3222.7776
www.sindimetal.org.br

Filiado a:

www.sindimetal.org.br
sindicalizar.metalurgico@yahoo.com.br

Por que sindicalizar-se?
 movimento sindical é o maior parceiro dos Otrabalhadores em todo o mundo e resiste 

honrando a bandeira de luta por milhares de 
trabalhadores. Tanto as empresas como o 
sindicato necessitam de estrutura financeira para 
sobreviver, porém a forma de estruturação é muito 
diferente. 
As empresas no regime capitalista retiram o lucro 
das mercadorias produzidas pelos trabalhadores 
para si sem lhes dar nenhuma satisfação e ainda 
controla os meios de produção.
O Sindicato, ao contrário, pede contribuição aos 
trabalhadores para a entidade como forma desta 
sobreviver. A forma mais eficiente de contribuição 
dos trabalhadores é através da associação. O 
trabalhador ao sindicalizar-se, fortalece sua 
ferramenta de luta. 
Um sindicato forte é garantia de defesa e 
ampliação de direitos dos trabalhadores. Essa 
parceria entre trabalhadores e Sindicato traz 
vantagens para todos. 

 Departamento de Saúde do Trabalhador e Meio OAmbiente do Sindicato dos Metalúrgicos de 
BH/Contagem e Região, através de sua assessoria 
técnica e diretoria, oferece atendimento especializado 
em Saúde e Segurança do Trabalhador e atendimento 
especializado em Psicologia e Psicologia do Trabalho 
aos trabalhadores metalúrgicos. Telefones: 

3369.0521 ou 3222.7776        

O Sindicato se preocupa cada vez mais em qualificar os 
trabalhadores para o mercado de trabalho e, através de 
parceria com o SESI/SENAI, oferece aos seus sócios 
oportunidade de estudo. Telefone: 3369.0510

Agora você pode concluir o 
ensino médio ou 
fundamental através da EJA - 
Educação de Jovens e 
Adultos - e fazer o curso de 
qualificação de Eletricista 
Industrial na EJA 
profissionalizante.

Secretaria de Formação do Trabalhador

Secretaria de Saúde do Trabalhador
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99456-2254

O Sindicato é luta, lazer e saúde

O Sindicato possui um dos mais completos clubes da região com 
piscinas para adultos e crianças, churrasqueiras, área verde, 
campo de futebol society, quadras de esportes, sauna, 
restaurante, bar e outras vantagens e o sócio não paga nenhum 
centavo a mais por isso. Telefone: 3398.5319

Departamento Médico

Aqui o trabalhador (a) conta com 
atendimento gratuito de 12 profissio-
nais em 10 especialidades. Além 
disso, mantém convênios com 
laboratórios, ótica, clínica odontoló-
gica e outros, que possibilitam aos 
sócios e seus dependentes fazerem 
vários tipos de exames com impor-
tantes descontos. 
Telefones: 3369.0515 ou 3369.0517

Departamento Jurídico
Oferecemos atendimento especiali-
zado nas áreas trabalhista e previ-
denciária.  Desse jeito você trabalha-
dor não fica desamparado e nem 
precisa mexer no bolso. Telefones:  
3369.0511 ou 3369.0513


