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PROMOÇÃO, EQUIPARAÇÃO OU TRANSFERÊNCIA NÃO 
RETIRAM DIREITO DE REAJUSTE SALARIAL INTEGRAL

10,78% DE AUMENTO

INTERPRETAÇÃO ERRADA DA CLÁUSULA TEM RESULTADO EM REAJUSTE SALARIAL MENOR

O trabalhador que, nos 
últimos 12 meses, 

contados a partir de outubro de 
2021, teve o salário reajustado 
em decorrência de uma 
promoção, equiparação 
salarial, implemento de idade 
ou término de aprendizado tem 
direito ao reajuste salarial 
integral da Convenção Coletiva 
de Trabalho (CCT 2021/2022) 
dos metalúrgicos de Minas.

A compensação ou 
complemento somente poderá 

acontecer nos casos em que a 
empresa tenha concedido 
antecipação ou reajustes 
salariais espontâneos ou 
compulsórios, a partir do dia 1º 
de outubro de 2020.

Nesse caso, o trabalhador que 
teve, por exemplo, o salário 
reajustado, de forma 
espontânea ou compulsória, 
em 8%, depois do dia 1º de 
outubro de 2021, terá direito 
ao complemento de 2,78%.

Infelizmente algumas 
empresas estão usando essa 
regra para os casos de 
promoção, transferência, 
equiparação salarial, 
implemento de idade e término 
de aprendizado. O trabalhador 
deve ficar atento e denunciar 
ao Sindicato tal prática.

Se o seu salário foi reajustado 
em decorrência de alguns 
desses benefícios acima, você 
continua tendo direito de ter o 
salário reajustado em 10,78%.

ADMITIDOS APÓS 1º DE 
OUTUBRO DE 2020

O empregado admitido após 1º 
de outubro de 2020 terá como 
limite o salário corrigido do 
empregado que exerce a 
mesma função, admitido 
anteriormente a 1º de outubro 
de 2020. Não havendo 
paradigma, será adotado o 
critério proporcional ao tempo 
de serviço, ou seja, 1/12 ( um 
doze avos).

SINDICATO ABRE SUAS PORTAS PARA 
ARRECADAR DONATIVOS PARA VÍTIMAS 
DAS CHUVAS

Em solidariedade as 
milhares de famílias 

desabrigadas e desalojadas 
em função das chuvas que 
castigaram Minas Gerais nos 
últimos três meses, o 
Sindicato dos Metalúrgicos 
de BH/Contagem e região 
abraçou a 
#CampanhaSolidariedade, 
organizada pela CUT/MG.

A sede do Sindicato, na rua 
Camilo Flamarion, 55, Jd. 
Industrial, em Contagem, é 
um dos pontos para doações 
de alimentos não perecíveis, 

colchões, roupas de cama e 
material de limpeza. Você 
também pode doar qualquer 
valor, por transferência 
bancária (Banco CEF: 104, 
agencia 0086, Operação 
003, Conta: 502471-8, ou 
PIX: CNPJ 65.139.743/0001-
92).
Em BH, doações podem ser 
entregues na rua Pedro 
Carvalho Mendes, nº70, 
bairro Colégio Batista.

Para mais informações: (31) 
3564-1852 ou 98328-6173.

SOLIDARIEDADE

 Sindicato dos Metalúrgicos de BH/Contagem e região Oorienta que sejam abonados os dias em que o 
metalúrgico (a) ficou impossibilitado de chegar ao local de 
trabalho ou precisou se ausentar por causa das chuvas dos 
últimos três meses.

Todas as cidades que formam a base do Sindicato dos 
Metalúrgicos foram afetadas de alguma forma pelas chuvas. A 
maioria teve ruas e casas alagadas, queda de barreiras, 
enchentes e desmoronamentos.

Neste momento de calamidade e enormes prejuízos aos 
trabalhadores, que em muitos casos perderam tudo dentro de 
casa, o mínimo a se fazer é criar, no campo profissional, um 
ambiente seguro e transparente.

O Sindimetal está mobilizado para orientar e ajudar na 
construção dos acordos que ampliam os direitos dos 
metalúrgicos e metalúrgicas afetados pelas chuvas.

AUSÊNCIA DO TRABALHO POR CAUSA DAS 
CHUVAS DOS ÚLTIMOS MESES DEVE SER ABONADA

ORIENTAÇÃO

Internet
Internet


