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CAMPANHA SALARIAL UNIFICADA DOS METALÚRGICOS DE MINAS 2020/2021

PROPOSTA PARA RENOVAÇÃO DA CCT SERÁ LEVADO PARA
ASSEMBLEIA COM TRABALHADORES DIA 5 DE NOVEMBRO
SE APROVADA PELOS TRABALHADORES, REAJUSTE SALARIAL SERÁ DE 100% DO
INPC ACUMULADO NOS ÚLTIMOS 12 MESES ENCERRADOS EM SETEMBRO DESTE ANO
ASSEMBLEIA
PRESENCIAL E
VIRTUAL DIA
05 DE NOVEMBRO

PROPOSTA ECONÔMICA

REAJUSTE SALARIAL DE 3,89%
(50% EM OUTUBRO E 50% EM
JANEIRO OU FEVEREIRO)

ABONO ÚNICO E ESPECIAL
QUEM
DEC
SOBR IDE
PROP E A
O
RENO STA DE
VAÇÃ
O DA
CCT
TRAB SÃO OS
ALHA
DORE
S

R$ 400,00 (PARA EMPRESAS
COM MAIS DE 10 EMPREGADOS)
R$200,00 (PARA EMPRESAS
COM ATÉ 10 TRABALHADORES)

GARANTIA DE EMPREGO OU SALÁRIO POR
30 DIAS DEPOIS DA ASSINATURA DA CCT

O

s metalúrgicos de Minas e FIEMG
chegaram numa proposta de acordo
sobre a renovação da Convenção
Coletiva de Trabalho (CCT 2020/2021),
construída dentro da Campanha Salarial
Uniﬁcada dos Metalúrgicos.

março. O abono para empresas com até
10 trabalhadores será de R$ 200,00,
também pago em duas parcelas. O abono
único e especial é somente para
trabalhadores de empresas que não têm
PLR.

Depois de quatorze reuniões, os
metalúrgicos de Minas vão levar para
assembleia com os trabalhadores,
marcada para o dia 05 de novembro, a
seguinte proposta:

O atual cenário econômico adverso
provocado pela pandemia da Covid-19 e a
política de retirada de direitos
implementada pelo governo Bolsonaro/
Guedes impôs enormes desaﬁos para a
comissão de trabalhadores.

Reajuste salarial de 100% do INPC
acumulado nos últimos 12 meses
encerrados em setembro, que somou
3,89%. Sendo que, 50% deste percentual
serão acrescidos no salário de outubro
deste ano, e 50% em janeiro ou fevereiro
de 2021.
O valor do abono único e especial será de
R$ 400,00, para empresas com mais de
10 empregados. Este valor será pago em
duas parcelas iguais, em fevereiro e

No início das negociações a FIEMG
apresentou uma pauta com a proposta de
reajuste salarial de 1,95%, o ﬁm do abono
salarial, o ﬁm do abono de férias, o ﬁm da
garantia de emprego ou salário após a
assinatura do acordo e o ﬁm do
adiantamento do 13º salário.
Depois de muitas reuniões, debates,
assembleias e estudos, os metalúrgicos
de Minas conseguiram manter todas as

cláusulas da CCT, duramente
conquistadas ao longo dos anos.
“Em meio a tudo que a classe
trabalhadora vive atualmente,
principalmente os metalúrgicos,
entendemos que as propostas para a
renovação da CCT são positivas. Além
das cláusulas econômicas, a renovação
das cláusulas sociais garante aos
trabalhadores uma proteção contra os
ataques do atual governo aos nossos
direitos”, destacou Marco Antônio,
presidente da FEM/CUT-MG.
ASSEMBLEIA VIRTUAL E PRESENCIAL
A assembleia será dia 5 de novembro, de
forma presencial e virtual, pela plataforma
Zoom, às 18h00, em primeira chamada, e
18h30, em segunda chamada. O link será
publicado no site do sindimetal.org.br e
metalurgicosdeminas.com.br. A
assembleia presencial será na rua Camilo
Flamarion, 55, Jd. Industrial, Contagem.

ASSEMBLEIA GERAL PRESENCIAL E VIRTUAL
05 DE NOVEMBRO - 18H00 PRIMEIRA CHAMADA E 18H30 SEGUNDA CHAMADA
PELA PLATAFORMA VIRTUAL ZOOM - LINK SERÁ PUBLICADO NO SITE SINDIMETAL.ORG.BR
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CONQUISTA DO SINDICATO

METALÚRGICOS DA AETHRA CENTAURO E TEC
APROVAM ACORDO COLETIVO DE TRABALHO E DE PLR
NOS DIAS 4, 5 E 6 DE NOVEMBRO PROPOSTA DE ACT SERÁ VOTADA
PELOS TRABALHADORES DA AETHRA HAMMER, THERA E CEDEP

Leandro Gomes

Proposta foi construída pelos diretores Anderson Márcio (Sapinho), Mário Henrique e Franklin Alberto

O

s trabalhadores da Aethra
Centauro e Tec
aprovaram a proposta de
acordo da Participação nos
Lucros e Resultados (PLR
2020/2021), durante
assembleia realizada nessa
quinta-feira, 29 de outubro.

Também foi colocado em
votação o Acordo Coletivo de
Trabalho (ACT) sobre banco
de horas, hora extra e horas
excedidas da Covid-19. A
maioria dos trabalhadores
também aprovou a proposta
apresentada.

A PLR, no valor de R$
4.000,00, será paga em duas
parcelas, a primeira, no valor
de R$ 3.400,00, no dia 13 de
novembro, e a segunda, dia 13
de maio de 2021.

O acordo garante que, das
horas excedidas na jornada de
trabalho, 50% será paga como
hora extra e 50% será
colocada no banco de horas.

As horas devidas por causa da
Covid-19 serão zeradas a
partir da assinatura do acordo.
E o empregado que trabalhar
no domingo terá direito a
receber hora extra e a uma
folga durante a semana.
ASSEMBLEIA NA HAMMER,
THERA E CEDEP
Na semana que vem haverá
assembleia para votar a
proposta do Acordo Coletivo
de Trabalho (ACT) dos

metalúrgicos da Aethra
Hammer, Thera e Cedep, nos
mesmos moldes do acordo
aprovado na Centauro e Tec.
Na Hammer, a assembleia
será dia 4 de novembro, na
troca de turno, na Thera, dia 5
de novembro, também na
troca de turno, e na Cedep, dia
6 de novembro, às 13h00.
A proposta para acordo de
PLR ainda será construído.

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
profissionais em 10 especialidades.
Além disso, mantém convênios com
laboratórios, ótica, clínica odontológica e outros.

Departamento Jurídico

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
www.sindmetal.org.br
e-mail: sind.met@terra.com.br

Oferecemos atendimento
especializado nas áreas
trabalhista e previdenciária.
Desse jeito você trabalhador
não fica desamparado e nem
precisa mexer no bolso.
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