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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,  e muito mais.

Telefone: 3369-0516

DEPARTAMENTO MÉDICO

Aqui o trabalhador (a) conta com atendimento gratuito de 
12 profissionais em 10 especialidades. 

DEPARTAMENTO JURÍDICO
Oferecemos atendimento especializado nas áreas 
trabalhista e previdenciária.  

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,  e 
muito mais.

Telefone: 3398.5319

Departamento Médico

Aqui o trabalhador (a) conta com atendimento 
gratuito de 12 profissionais em 10 especialidades. 

Departamento Jurídico

Oferecemos atendimento especializado nas áreas 
trabalhista e previdenciária.  

SEJA SÓCIO DO SINDIMETAL!SEJA SÓCIO DO SINDIMETAL!

Telefone: 3398-5319

16/06/2021 ATÉ 24/06/2021

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
PRESTAÇÃO DE CONTAS 2020

DIA 24 DE JUNHO

ASSEMBLEIA SERÁ VIRTUAL, PELA PLATAFORMA ZOOM. PRIMEIRA CHAMADA SERÁ ÀS 18H00 E SEGUNDA
CHAMADA SERÁ ÀS 18H30

O Efetivo Conselho Fiscal do 
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, CONVOCA todos os 
trabalhadores da categoria sócios da entidade , para realização 
nos termos do seu Estatuto Social de ASSEMBLEIA GERAL 
ORDINARIA a realizar-se no dia 24/06/2021 com primeira 
chamada as 18:00 horas e a segunda chamada as 18:30 horas de 
forma virtual na plataforma ZOOM, que será disponibilizada no 
site do sindicato, para tratar e deliberar sobre a seguinte ordem do 
dia: Prestação de Contas de 2020 e previsão Orçamentaria de 
2022 Presidente Geraldo Maria Valgas de Araújo, Secretário de 
Administração e Finanças Valdinei Ferreira da Silva, Conselho 
fiscal efetivo: Heraldo da Silva Ferreira, Elias Lourenço de Souza 
e Maria Dorvalina Ferreira de Medeiros.  

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

DIA 24 DE JUNHO DE 2021 - 18:00 e 18:30 HORAS

Canais de Comunicação dos

Federação Estadual dos
Metalúrgicos de MG

®

®

COMUNICAÇÃO 

EFICIENTE 

METALÚRGICOS

sindicatometalurgicos.bhcontagem

sindimetalbhcontagem

(31) 3369-0548

REDES SOCIAIS

www.sindimetal.org.br

Sindicato dos Metalúrgicos 
de BH/Contagem.
Rua Camilo Flamarion, 55, Jd. 
Industrial, Contagem MG.
(31)3369-0516
secretariageral@sindimetal.org.br

Nosso Sindicato está 
aprimorando a 
comunicação com a base. 
Acesse e curta nossas 
redes sociais, adicione 
nosso número de 
Whatsapp nos seus 
contatos, mande uma 
mensagem pra gente e 
fique por dentro de tudo 
sobre o mundo do 
trabalho. 
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DO SINDICATO

SOMENTE MENSAGENS

 Sindicato dos OMetalúrgicos de 
BH/Contagem e região 
convoca os trabalhadores e 
trabalhadoras para 
assembleia geral ordinária de 
prestação de contas 2020, dia 
24 de junho, às 18h30.

A assembleia será pela 
plataforma virtual zoom. O 
link de acesso será publicado 
no site do Sindicato. 
www.sindimetal.org.br. 

Para participar, basta entrar 
no endereço acima, clicar na 

matéria intitulada 
‘ASSEMBLEIA GERAL DE 
PRESTAÇÃO DE CONTAS’ e 
clicar no link da assembleia.

Além da prestação de contas, 
a assembleia vai deliberar 
sobre a previsão 
orçamentaria para 2022.

É importante a participação 
dos trabalhadores da base na 
assembleia para ajudar nas 
discussões e contribuir na 
construção de um sindicato 
cada vez mais forte e 
representativo.
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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,  e muito mais.

Telefone: 3369-0516

DEPARTAMENTO MÉDICO

Aqui o trabalhador (a) conta com atendimento gratuito 
de 12 profissionais em 10 especialidades. 

DEPARTAMENTO JURÍDICO
Oferecemos atendimento especializado nas áreas 
trabalhista e previdenciária.  

SEJA SÓCIO DO SINDIMETAL!SEJA SÓCIO DO SINDIMETAL!

 trabalho de organização, Omobilização e luta do Sindicato dos 
Metalúrgicos de BH/Contagem e região 
resultou em milhares de trabalhadores 
beneficiados com acordos de 
Participação nos Lucros e Resultados 
(PLR), no primeiro semestre de 2021.

Com a perda de emprego de vários 
trabalhadores, por causa da pandemia, e 
diversas famílias sendo sustentadas 
com uma única renda, o valor da PLR se 
tornou um importante complemento das 
despesas familiares.

Além disso, os milhares de reais 
injetados na economia servem para 
aquecer o mercado de trabalho, gerando 
emprego e renda.

ALGUNS ACORDOS FECHADOS

O acordo de PLR fechado na Wabtec foi 
o maior na base do Sindicato até agora. 
Os trabalhadores conquistaram 
R$6.500,00.

A PLR dos metalúrgicos da 
Thyssenkrupp foi de R$ 5.500,00. Na 
Cosma, o acordo garantiu aos 
trabalhadores R$ 4.550,00. Os 
metalúrgicos e metalúrgicas da Maxion 
conquistaram R$ 3.600,00. Na Proma a 
conquista foi de R$ 3.300,00 de PLR.  
Na Mapal, a PLR foi de R$ 2.800,00, na 
Data Engenharia foi de R$ 2.792,00 e na 
LEADMEC a PLR foi de R$ 2.150,00 e a 
empresa doou 26 cestas básicas para a 
campanha contra fome do Sindimetal.

Várias empresas seguem negociando 
com o Sindicato a construção dos 
acordos da PLR 2021. 

O cumprimento das cláusulas da 
Convenção Coletiva de Trabalho 
(CCT) também é acompanhado de 
perto pelos dirigentes. Mas é 
fundamental que os trabalhadores 
tenham conhecimento dos seus 

direitos e das cláusulas da CCT 
para informar ao sindicato quando 
houver algum descumprimento.

No campo social, o Sindicato tem 
feito sua parte para amenizar o 
sofrimento dos milhares de 
trabalhadores desempregados. 
Várias cestas básicas fornecidas 
pela Vallourec e a Leadmec foram 
doadas pelo Sindicato. Além disso, 
o Sindicato  iniciou uma campanha 
de arrecadação de alimentos, 
materiais de higiene e agasalho.

O objetivo é seguir ajudando quem 
perdeu o emprego e passa por 
alguma necessidade. As doações 
podem ser feitas na sede do 
Sindicato, no clube recreativo e na 
Federação Estadual dos 
Metalúrgicos da CUT de Minas 
Gerais (FEM/CUT-MG).

ão só a luta por valorização Nfinanceira norteia as ações do 
Sindicato. O trabalho político, 
social e em defesa dos direitos 
dos metalúrgicos tem sido 
fundamental para evitar injustiças 
e equilibrar a relação entre capital 
e trabalho.

A diretoria do Sindicato, com a 
assessoria do departamento 
jurídico, apura e busca solução 
para todas as denúncias enviadas 
à entidade. Na grande maioria dos 
casos o resultado alcançado 
beneficia os trabalhadores.

PLR DIGNA É UMA DAS VÁRIAS CONQUISTAS 
DOS TRABALHADORES DA BASE DO SINDICATO

TRABALHO, ORGANIZAÇÃO E LUTA

CONQUISTAS SOCIAIS

Leandro Gomes


