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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

05/07/2021 ATÉ 08/07/2021

Federação Estadual dos
Metalúrgicos de MG

®

®

ASSEMBLEIA GERAL SOBRE 
ALTERAÇÃO ESTATUTÁRIA

 Sindicato dos OMetalúrgicos de 
BH/Contagem e região 
convoca os 
trabalhadores (as), 
sócios da entidade, para 

assembleia geral online, 
no dia 8 de julho, 
quinta-feira, às 17h30, 
em primeira chamada, e 
18h00, em segunda 
chamada.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

DIA 08 DE JULHO DE 2021 – 17:30 e 18:00 HORAS

O PRESIDENTE DO 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, SR. GERALDO MARIA 

VALGAS DE ARAÚJO, 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, 

notadamente, o disposto em seu art. 93, parágrafo único e 

art.115, parágrafo único, para ASSEMBLEIA GERAL a realizar-

se no dia 08/07/2021, com primeira chamada as 17:30 horas e a 

segunda chamada as 18:00 horas de forma virtual na plataforma 

ZOOM, cujo link de acesso a sala será disponibilizada no site do 

sindicato, www.sindimetal.org.br, para tratar e deliberar sobre a 

seguinte ordem do dia: ALTERAÇÃO ESTATUTÁRIA. As 

modificações e inserções de novas regras a serem 

submetidas à apreciação da Assembleia encontram-se 

disponíveis para acesso pelo site: www.sindimetal.org.br. 

Presidente Geraldo Maria Valgas de Araújo, Secretário Geral 

Paulo Roberto Martins D'Almeida.

8 DE JULHO, ÀS 17H30, PELA PLATAFORMA VIRTUAL ZOOM. LINK SERÁ 
PUBLICADO NO SITE: WWW.SINDIMETAL.ORG.BR

FIQUE POR DENTRO

odo trabalhador Tmetalúrgico que for 
dispensado e o aviso prévio  
terminar do dia 01 ao dia 30 
de setembro, terá direito de 
receber um salário nominal a 
mais, conforme estabelece a 
lei nº 7.238, de 29 de outubro 
de 1984.

O trabalhador que for 
demitido a partir do dia 2 de  
setembro, cuja projeção 
ultrapasse 1º outubro, fará jus 
ao reajuste da Convenção 
Coletiva de Trabalho (CCT).

CORREÇÃO AUTOMÁTICA 
DO SALÁRIO

REFORMA E PRESERVAÇÃO 
DO PATRIMÔNIO SINDICAL 

om o objetivo de preservar Co patrimônio e melhorar o 
atendimento aos metalúrgicos 
sócios do sindicato, a diretoria 
do Sindimetal fez uma ampla 
reforma na sede, localizada em 
Contagem.

Todo o atendimento e 
departamentos foram 
transferidos para o primeiro 
andar. Novas salas, banheiros e 
cozinha foram construídos. A 
recepção e o departamento 
médico recebeu nova pintura, o 
que deixou o ambiente mais 
agradável.

O clube dos metalúrgicos 
também passa por manutenção. 
A piscina principal precisou ser 
esvaziada para as obras, que 
devem durar 20 dias. A piscina 
infantil funciona normalmente.

Também fará jus a um 
salário nominal a mais, 
conforme lei descrita 
acima, o trabalhador 
que for demitido, sem 
justa causa, dentro do 
prazo de 30 dias que 
antecede a data base, 
no caso dos 

O Supremo Tribunal Federal (SFT) vai julgar se o 
trabalhador terá ou não direito a correção. 
Infelizmente o julgamento não tem data para 
acontecer.

 Sindicato dos Metalúrgicos de BH/Contagem Oe região (Sindimetal) iniciou, em 2014, uma 
ação coletiva na Justiça pedindo a revisão dos 
cálculos do FGTS dos metalúrgicos da base de 
BH/Contagem.

Os metalúrgicos da base do Sindicato não 
precisam mover ação individual para garantir a 
correção. A orientação é aguardar o julgamento do 
STF.

A mudança no índice pode aumentar o saldo do 
FGTS em até 130%, de acordo com o tempo de 
abertura da conta.

A pauta da assembleia vai 
tratar sobre alteração 
estatutária do Sindicato. 
Todas as propostas de 
mudança do estatuto estão 
disponíveis no site: 
www.sindimetal.org.br. 

O link para ter acesso à 
assembleia virtual também 
será disponibilizado no site 
informado acima.

Durante a assembleia 
também haverá a eleição 
dos delegados para as 
plenárias da CUT, estadual 
e nacional, e da CNM/CUT, 
que será realizado neste 
segundo semestre.

FGTSAÇÃO DE 
CORREÇÃO DO
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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!

 primeiro semestre Odeste ano foi 
marcado pela disparada 
da inflação, que continua 
registrando altas em 
especial em produtos 
básicos como alimentos, 
energia elétrica, 
transporte e botijão de 
gás, altas taxas de 
desemprego, que 
atingem 14,8 milhões de 
trabalhadores, e recorde 
de famílias brasileiras 
endividadas.

O segundo semestre 
inicia com a esperança 
de melhores condições 
de trabalho e 
valorização financeira, 
isso porque, para os 

metalúrgicos, julho 
marca o início da 
campanha salarial. 
Daqui pra frente serão 
várias assembleias, 
reuniões, mobilizações e 
luta por manutenção e 
ampliações dos 
benefícios e direitos.

Considerado serviço 
essencial, os 
metalúrgicos não 
pararam durante essa 
pandemia. Os 
trabalhadores seguiram 
e seguem encarando os 
riscos da contaminação 
e as dificuldades 
impostas pelo momento 
para manter a produção, 
o lucro do patrão e o 

SEGUNDO SEMESTRE DOS METALÚRGICOS DE MINAS 
É MARCADO PELO INÍCIO DA CAMPANHA SALARIAL

JULHO DE LUTA

O trabalhador dava manutenção na 
Panela da US1 quando a trava 
quebrou e bateu nas suas costas. 
Semião teve quatro costelas 
quebradas, perfurações no pulmão e 
fígado e corre risco de ficar 
paraplégico, segundo informações de 

seus colegas de empresa.

De acordo com os funcionários, 
assim que aconteceu o acidente a 
brigada de emergência foi acionada, 
mas o médico da empresa achou 
melhor esperar a chegada do resgate 
para mexer no paciente. 

Neste caso, a atitude recomentada 
era realmente esperar o resgate, mas 
os trabalhadores denunciaram que 

em outros casos eles têm que utilizar 
o próprio carro para levar os amigos 
ao médico, quando acontece algum 
acidente, pois a empresa não tem 
veículo apropriado.

O Sindicato dos metalúrgicos 
acompanha a evolução clínica do 
Semião e todo o processo burocrático 
do caso, visando preservar todos os 
direitos do trabalhador.

emião Aparecido Nunes, Sfuncionário da Magotteaux, ficou 
gravemente ferido depois de sofrer 
acidente dentro da empresa.

MAGOTTEAUX

TRABALHADOR PODE FICAR PARAPLÉGICO 
APÓS ACIDENTE DENTRO DA EMPRESA

sustento familiar.

Por isso a campanha salarial 
vai focar na valorização 
financeira e na manutenção e 
ampliação das cláusulas 
sociais, com o objetivo de 
proteger os metalúrgicos 

expostos. 

A assembleia de aprovação da 
pauta de reivindicação está 
prevista para ser realizada dia 
28 de julho e a entrega da 
pauta para a FIEMG será dia 
30 de julho. 


