
Telefone: 3369-0516

SEJA SÓCIO DO SINDIMETAL!SEJA SÓCIO DO SINDIMETAL!

EDIÇÃO 271
07/12/2021 ATÉ 20/12/2021

Este ano, a contribuição dos 
trabalhadores (as) equivale a 
4% do salário nominal. O 
desconto será de forma 
parcelada, 2% sobre o salário 
corrigido de janeiro de 2022 e 
2% sobre o salário corrigido 

de fevereiro de 2022, com 
limite máximo de R$45,00 por 
parcela.

Essa cláusula ainda hoje é um 
assunto que causa grandes 
dúvidas e polêmica entre 
sindicato, trabalhadores e 
patrões. Para o Sindicato ela é 
fundamental, pois representa 

uma das principais fontes de 
custeio. Mas para as 
empresas representa ameaça, 
porque sindicato fortalecido 
luta e conquista melhores 
salários, benefícios e 
condições de trabalho.

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. 

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. 

Infelizmente algumas 
empresas aterrorizam os 
trabalhadores sobre a 
contribuição. Para não ter 
dúvidas vamos exemplificar 
como e quanto será 
descontado.

om o fechamento da Ccampanha salarial 
2021/2022, a nova Convenção 
Coletiva de Trabalho (CCT), 
além de garantir direitos, 
reajuste salarial e abono, 
também renovou a cláusula 
sobre o desconto negocial.

CUSTO OU INVESTIMENTO?

É garantido ao trabalhador o direito de se opor a taxa 
negocial. Ao fazê-lo, além de enfraquecer a sua ferramenta 
de luta, você sinaliza que o reajuste salarial de 10,78% 
deveria ter sido menor e que a cláusula sobre abono 
deveria ter sido retirada da CCT, pois a proposta inicial da 
patronal era acabar com o abono e reajustar o salário em 
7,5%.

Foram mais de dez reuniões, entre online e presencial. Em 
todas tinham, além dos dirigentes, no mínimo quatro 
advogados, um técnico do Dieese, assessores políticos e 
de comunicação e uma secretária.

Manter essa estrutura somente é possível com o apoio dos 
trabalhadores (as). Apoie a luta sindical se tornando sócio 
do Sindicato e ou não se opondo ao desconto negocial. 
Quem ganha com isso é você.

O metalúrgico que reconhece o esforço da comissão de 
trabalhadores, que aprovou o acordo e acredita na 
possibilidade de se avançar em novas negociações, 
fortalece o seu sindicato. 

DESCONTO NEGOCIAL

PARA EMPRESÁRIOS, TAXA DE FORTALECIMENTO SIGNIFICA 
AMEAÇA, POIS SINDICATO FORTALECIDO LUTA E CONQUISTA

APOIAMOS A LUTA 

DO NOSSO SINDICATO

ACORDO ECONÔMICO DA CCT

REAJUSTE  SALARIAL

10,78% PARCELADO

5,39% RETROATIVO A OUTUBRO
5,39% A PARTIR DE JANEIRO 

ABONO ÚNICO E ESPECIAL

R$230,00
EMPRESAS COM ATÉ 10 TRABALHADORES

R$450,00
EMPRESAS COM MAIS DE 10 TRABALHADORES

DEVERÁ SER PAGO JUNTO 
COM O SALÁRIO DE FEVEREIRO

PISO SALARIAL

 R$1.362,19

EMPRESAS COM ATÉ 10 TRABALHADORES

R$1.395,10

EMPRESAS COM MAIS DE 10 
E ATÉ 400 EMPREGADOS

R$1.488,79

EMPRESAS COM MAIS DE 400 
E ATÉ 1000 TRABALHADORES

R$1.840,74

EMPRESAS COM MAIS 
 1000 TRABALHADORES

VALORES QUE SERÃO PAGOS A 
PARTIR DE JANEIRO DE 2022

Arquivo

Trabalhador tem direito de se opor ao desconto. Carta de oposição deve ser enviada pelo correio, com aviso de recebimento
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 resultado final da Ocampanha salarial dos 
metalúrgicos de Minas 
representa muito mais do 
que o reajuste salarial e a 
manutenção das cláusulas 
sociais da Convenção 
Coletiva de Trabalho (CCT), 
ele representa o 
aquecimento da economia 
mineira. 

A falta de uma política 
econômica nacional voltada 
para conter a inflação 
galopante e comprometida 
com a geração de emprego e 
renda empobrece a 
população e reduz 

diariamente o poder de 
compra do salário.
 
Quando os metalúrgicos de 
Minas conquistam reajuste 
salarial de 10,78%, um 
abono único e especial de 
R$450,00 e um abono de 
férias possibilita ao 
trabalhador reformar sua 
casa, comprar novos móveis 
e etc.

O salário do metalúrgico com 
poder de compra maior e os 
benefícios conquistados pela 
CCT refletem positivamente 
no depósito, na loja de 
roupas, de sapatos, no 

açougue, no supermercado, 
na loja de presentes, no 
restaurante, na oficina 
mecânica, no salão de 
beleza, na barbearia entre 
outros.

Com quase 100 cláusulas, a 
CCT dos metalúrgicos de 
Minas é uma das mais bem 
elaboradas no sentido de 
proteger os trabalhadores. 
Atualmente ela serve de 
guarda-chuva para quase 
102 mil metalúrgicos, de 
acordo com a FEM/CUT-MG.
Somente a primeira parte do 
reajuste salarial dos 
metalúrgicos de Minas, 

5,39%, vai injetar na 
economia, a partir deste mês, 
algo em torno de R$13 
milhões, levando em 
consideração uma média 
salarial de R$2.500,00. O 
abono único e especial 
também vai injetar na 
economia aproximadamente 
R$13 milhões.

Por esse motivo o Sindicato 
dos Metalúrgicos julga de 
forma positiva o resultado 
final da campanha salarial e 
agradece cada trabalhador e 
trabalhadora pelo apoio 
durante todo o processo. 

REAJUSTE DOS METALÚRGICOS
AQUECE ECONOMIA MINEIRA

EDITORIAL DO PRESIDENTE DO SINDIMETAL, GERALDO VALGAS

Sindicato dos Metalúrgicos

de BH/Contagem e Região
Telefone: 3369-0516
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RECESSO DE 
FIM DE ANO DO SINDICATO

 sede e a subsede do Sindicato dos AMetalúrgicos de BH/Contagem e região 
entram em recesso de fim de ano a partir das 
12h00 do dia 22 de dezembro e retorna com os 
atendimentos no dia 3 de janeiro de 2022. 

O clube recreativo dos metalúrgicos entra em 
recesso a partir do dia 23 de dezembro e 
retorna suas atividades normais no dia 6 de 
janeiro.
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VAMOS COMEMORAR A 
OPORTUNIDADE DE ESTAR VIVO

RESISTÊNCIA E ESPERANÇA

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

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 
geração de emprego e renda,  
combate a fome e 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 
Máxion Auto Peças os 
trabalhadores conquistaram 
R$3.600,00 de PLR. Na 
Proma, a PLR fechou em 

R$3.300,00. Na 
Tsea/Toshiba, a PLR foi de 
R$3.000,00. Na Stola, os 
trabalhadores conquistaram 
R$1.557,00. Na ABB, a PLR 
pode chegar a R$5.864,00. 
E na O Engenharia a PLR 
fechou em R$1.500,00.

As negociações de PLR 
realizadas pelo Sindicato 
dos Metalúrgicos injetou na 

economia mineira 
aproximadamente R$60 
milhões.

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.

Internet

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

Sindicato dos Metalúrgicos

de BH/Contagem e Região
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FIQUE POR DENTRO DA 
CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 

Medidas de proteção à saúde e a integridade física 
CLÁUSULA 65

As empresas se obrigam a 
dar instrução e treinamento 
aos empregados 
contratados ou 
transferidos, sobre os riscos 
de acidentes e das 
condições ambientais de 
sua área de trabalho.

§ 1° - Os empregados 
serão informados sobre 
suas condições de saúde, 
por ocasião dos exames 
médicos realizados pelos 

Serviços de Medicina do 
Trabalho das Empresas.

2° - As empresas deverão 
garantir o ambiente 
produtivo limpo e 
adequado, além de 
fornecer lavatório com 
água e sabão e, na 
impossibilidade, álcool gel 
70%, para a higiene das 
mãos.

§ 3° - As empresas se 

empenharão na adoção de 
medidas de saúde, higiene 
e segurança do trabalho 
aptas a evitar a 
proliferação de doenças 
infectocontagiosas entre os 
trabalhadores, como, por 
exemplo: medidas de 
higienização dos locais de 
trabalho, áreas comuns, 
bancadas de trabalho, 
dentre outros.

Acidente de trabalho/
emergência/transporte

CLÁUSULA 62

As empresas deverão 

estar equipadas com 

material necessário à 
prestação de primeiros 

socorros, previstos pelo 

médico responsável pelo 

PCMSO da empresa.

1° - As empresas se 

obrigam a garantir o 

transporte gratuito,
imediatamente após a 

ocorrência do acidente 

de trabalho ou
emergências médicas 

com o empregado no 

local de trabalho, até o
local de efetivação do 

atendimento médico.

§ 2° - Por ocasião da alta 

hospitalar, se a situação 

clínica do empregado 

impedir sua normal 

locomoção, atestada por 

médico, a empresa se 

obriga a transportá-lo 

até a sua residência.

§ 3°· Para os ns do 

parágrafo anterior, 

caberá ao empregado 

fazer a devida 

comunicação à empresa.

Abono de férias

CLÁUSULA 16

Ao empregado que durante o 
período aquisitivo de férias, não 
tiver mais de 7 (sete) faltas ao 
serviço, justicadas ou não, 
quando sair em gozo de férias, 
será pago um abono nos seguintes 
valores e condições:

Ao empregado que durante o 
período aquisitivo de férias, não 
tiver mais de 7 (sete) faltas ao 
serviço, justicadas ou não, 
quando sair em gozo de férias, 
será pago um abono nos seguintes 
valores e condições:

a) O abono será no valor 
correspondente a 1/3 (um terço) 
do salário nominal mensal, tendo 
como base o salário do dia do 

início do gozo de férias do 
empregado e não poderá superar 
o valor máximo de R$ 1.846,33 
(um mil, oitocentos e quarenta e 
seis reais e trinta e três centavos), 
para o empregado que tiver O 

(zero) falta no período aquisitivo;

b) O abono será no valor 
correspondente a 1/4 (um quarto) 
do salário nominal mensal, tendo 
como base os salários do dia do 
início do gozo de férias e não 
poderá superar o valor máximo de 
RS 1.329,36 (um mil e trezentos e 
vinte e nove reais e trinta e seis 
centavos) para o empregado que 
não tiver mais de 4 (quatro) faltas 
ao serviço. AS DEMAIS REGRAS 
ESTÃO NA CCT.

Internet


