
A CCT reúne quase 100 
cláusulas, entre econômicas e 
sociais. A principal delas é a 
que determina o reajuste 
salarial de 10,78%, para quem 
ganha até R$6.726,65, 
parcelado em duas vezes: 
5,39% retroativo a outubro e 
5,39% a partir de janeiro de 
2021.

Outra importante cláusula é a 
que estabelece o abono único e 
especial para quem não recebe 
PLR. Nas empresas com até 
dez trabalhadores deve ser 
pago o valor de R$230,00. Nas 
empresas com mais de dez 
trabalhadores o abono será de 
R$450,00. A CCT determina 
que os valores devam ser 
pagos junto com o salário de 
fevereiro de 2022. 

Para quem recebe acima de 
R$6.726,65, o salário será 
reajustado em R$725,14, 
dividido em duas vezes. 50% 
retroativo a outubro de 2021 e 
50% a partir de janeiro de 2022.

A Convenção Coletiva de 
Trabalho (CCT 2021/2022) 

dos metalúrgicos de Minas foi 
assinada nesta quarta-feira, 1º 
de dezembro, pelos 
representantes dos 
trabalhadores e pela FIEMG.

Nos próximos 30 dias, 
contados a partir do dia 1º de 
dezembro, os trabalhadores 
terão garantia de emprego ou 
salário.

TAXA NEGOCIAL

Este ano, o desconto negocial, 
autorizado pela Justiça do 
Trabalho, com participação do 
Ministério Público, será de 

forma parcelada, 2% sobre o 
salário corrigido de outubro e 
2% sobre o salário corrigido de 
janeiro de 2022, com limite 
máximo de R$45,00 por 
parcela.

Quem se opor a taxa de 
fortalecimento deverá se 
manifestar através de carta, 
escrita a próprio punho e 
endereçada a sede ou 
subsede do Sindicato. O envio 
deverá ser realizado 
exclusivamente pelos correios 
e com aviso de recebimento. O 
prazo para a postagem da 
carta é de cinco dias úteis, 
contados a partir da assinatura 
da CCT.

Infelizmente algumas 
empresas aterrorizam os 
trabalhadores sobre a 
contribuição. Para não ter 

dúvidas vamos exemplificar 
como e quanto será 
descontado.

O trabalhador que recebe o 
piso salarial da categoria, 
R$1.362,19, vai contribuir com 
R$27,24 em outubro e o 
mesmo valor em janeiro de 
2022. 

Mas se o empregado recebe 
R$3.000,00 ou mais, ele vai 
fortalecer a luta sindical com 
apenas duas parcelas de 
R$45,00. 

É bom lembrar que o sócio do 
sindicato ficará isento de duas 
mensalidades sindicais, dos 
meses de janeiro e fevereiro 
de 2022. 
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CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 
DOS METALÚRGICOS É ASSINADA

TRABALHADORES CONQUISTARAM REAJUSTE DE 
10,78%, ABONO DE R$450,00, ABONO DE FÉRIAS E ESTABILIDADE

ACORDO FECHADO
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No encerramento de 2021, a 
diretoria do Sindicato dos 

Metalúrgicos de BH/Contagem e 
região celebra a vida de cada 
trabalhador e trabalhadora. A nossa 
luta por melhores condições de 
trabalho, financeira e social só tem 
sentido se a saúde e a vida de todos 
(as) estiverem preservadas.

Depois de quase dois anos de 
pandemia, que matou mais de 600 
mil pessoas no país, do 
negacionismo do governo Bolsonaro, 
que atrasou o início da vacinação no 
Brasil, e da falta de políticas de 
combate a fome, geração de 
emprego e renda e combate a 
violência, que mata milhares de 
negros e negras pobres das 
periferias, estar vivo hoje é um ato 
de resistência.

E foi com muita resistência que a 
diretoria do Sindicato trabalhou e 
lutou durante todo o ano pela 
preservação e ampliação dos 
direitos dos metalúrgicos e 
metalúrgicas.

Além de conquistar o reajuste 
salarial de 10,78% e a manutenção 
das cláusulas sociais da Convenção 
Coletiva de Trabalho (CCT), a 
diretoria do Sindimetal construiu 
vários acordos coletivos por 
empresa.

Em todos eles se conquistou algo a 
mais do que foi garantido pela CCT. 
Na Aethra, por exemplo, além da 
PLR de R$4.520,00, os 
trabalhadores conseguiram um 
abono de R$ 553,90 e o retorno do 
percentual de 100% de hora extra.

Na Usipar, o reajuste salarial fechou 
em 12%, com abono de R$1.000,00. 
Na Usiminas o reajuste foi de 
11,08% integral.

Para preservar o emprego dos 
trabalhadores, o Sindimetal celebrou 
acordo de Layoff com a Aethra. 
Garantiu o pagamento das verbas 
rescisórios de mais de 60 

trabalhadores que 
prestavam serviço para a 
Magnesita e estavam sem 
receber há meses. Além de 
seguir lutando pelos direitos 
dos trabalhadores da 
WDS/Flender. 

Durante 2021 a diretoria do 
Sindicato, juntamente com 
os trabalhadores, conquistou 

importantes acordos de 
PLR. Para citar alguns, na 
Proma, os metalúrgicos 
conquistaram R$3.300,00. 
Na Tsea/Toshiba, a PLR 
fechou em R$3.000,00. Na 
Stola, os trabalhadores 
conquistaram R$1.557,00. 
Na ABB, PLR pode chegar a 
R$5.864,00. E na O 
Engenharia a PLR fechou 

em R$1.500,00.

A diretoria do Sindicato dos 
Metalúrgicos de 
BH/Contagem e região 
agradece a cada trabalhador 
e trabalhadora, da ativa e 
aposentados, pele apoio e 
confiança no trabalho 
desenvolvido.

VAMOS COMEMORAR A 
OPORTUNIDADE DE ESTAR VIVO

RESISTÊNCIA

A DIRETORIA DO SINDIMETAL DESEJA UM ÓTIMO NATAL E UM FELIZ 2022
Internet

Não sabendo que era impossível, você foi lá e fez, Jean Cocteau


