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EDIÇÃO ESPECIAL

REPARAÇÃO
DE VEÍCULOS

Além disso, segundo matéria do Diário do Comércio, em 2021, as vendas do setor de autopeças e acessórios 

veiculares aumentaram 10% em Belo Horizonte, o que reflete no aumento da demanda do setor de reparação 

de veículos. 

A entrega da pauta marca o início da campanha salarial 2022/2023 do setor, que tem a data base em 1º de 

março. A previsão é que a primeira reunião entre trabalhadores e patrões, para debater as reivindicações, 

aconteça na primeira quinzena de fevereiro.

A luta econômica deste ano é por aumento salarial de 3% acima da inflação acumulada nos últimos 12 

meses, abono de R$750,00, para quem não recebe PLR, e piso salarial de R$1.500,00, além da manutenção 

do abono de férias.

Nas cláusulas sociais vale destacar a reivindicação que amplia para 60 dias a garantia de emprego para 

quem se tornar pai, e o abono de falta por impossibilidade de comparecimento, por intempéries de qualquer 

natureza. 

É importante ressaltar que o setor de reparação de veículos, considerado essencial, manteve as lojas abertas 

durante os períodos mais agudos da pandemia. 

Na tarde dessa terça-feira, 25 de janeiro, o Sindicato dos Metalúrgicos de BH/Contagem e região, através do 

seu presidente, Geraldo Valgas, e do secretário de Políticas Sociais e presidente da FEM/CUT-MG, Marco 

Antônio, entregou a pauta de reivindicações da reparação de veículos ao Sindicato das Indústrias de 

Reparação de Veículos (SINDIREPA).

Para conquistar a valorização na campanha salarial deste ano é fundamental a participação e mobilização 

dos trabalhadores do setor. Compartilhe essa e outras informações sobre a campanha com seu colega de 

trabalho e participe de nossas assembleias. 

“A baixa oferta de veículos novos no mercado estimulou as vendas do setor de autopeças e acessórios 

veiculares em Belo Horizonte. Com maior demanda para manutenção dos carros e caminhões, as vendas do 

setor avançaram 10%  em 2021 e a tendência para este ano é de mercado ainda aquecido e alta de, pelo 

menos, 5%”, diz texto publicada no site Diário do Comércio, dessa terça-feira, 25. 

o dia 25 de janeiro, o NSindicato dos 
Metalúrgicos de 
BH/Contagem e região, 
através da comissão de 
negociação formada por 
Geraldo Valgas, Marco 
Antônio, Walter Fideles, 
Heraldo da Silva e Marcelino 
de Oliveira, entregou a pauta 
de reivindicações da 
reparação de veículos ao 
Sindicato das Indústrias de 
Reparação de Veículos 
(SINDIREPA).

A entrega da pauta marca o 
início da campanha salarial 
2022/2023 do setor, que tem 
a data base em 1º de março.
A previsão é que a primeira 
reunião entre trabalhadores e 
patrões, para debater as 
reivindicações, aconteça na 
primeira quinzena de 
fevereiro.

A luta econômica deste ano é 
por aumento salarial de 3% 
acima da inflação acumulada 
nos últimos 12 meses, abono 
único e especial, para quem 
não recebe PLR, e piso 
salarial de R$1.500,00, além 
da manutenção do abono de 
férias.

Nas cláusulas sociais vale 
destacar a reivindicação que 
amplia para 60 dias a 
garantia de emprego para 
quem se tornar pai, e o 
abono de falta por 
impossibilidade de 
comparecimento, por 
intempéries de qualquer 
natureza. 

CAMPANHA SALARIAL 2022/2023 REPARAÇÃO DE VEÍCULOS

PAUTA DE REIVINDICAÇÃO É ENTREGUE AO SINDIREPA.

TRABALHADORES LUTAM POR AUMENTO REAL
ABONO ÚNICO E ESPECIAL E ABONO DE FÉRIAS

“A baixa oferta de veículos 
novos no mercado estimulou 
as vendas do setor de 
autopeças e acessórios 
veiculares em Belo Horizonte. 
Com maior demanda para 
manutenção dos carros e 
caminhões, as vendas do 
setor avançaram 10%  em 
2021 e a tendência para este 
ano é de mercado ainda 
aquecido e alta de, pelo 
menos, 5%”, diz texto 
publicada no site Diário do 
Comércio, dessa terça-feira, 
25. 

É
 importante ressaltar que o 
setor de reparação de 

veículos, considerado 
essencial, manteve as lojas 
abertas durante os períodos 
mais agudos da pandemia. 

Além disso, segundo matéria 
do Diário do Comércio, em 
2021, as vendas do setor de 
autopeças e acessórios 
veiculares aumentaram 10% 
em Belo Horizonte, o que 
reflete no aumento da 
demanda do setor de 
reparação de veículos. 

SETOR DE REPARAÇÃO MANTÊM TENDÊNCIA
DE MERCADO AQUECIDO PARA ESTE ANO

SERVIÇO ESSENCIAL

Para conquistar a valorização na campanha salarial deste ano é 

fundamental a participação e mobilização dos trabalhadores do 

setor. Compartilhe essa e outras informações sobre a campanha 

com seu colega de trabalho e participe de nossas assembleias. 

PARA PARTICIPAR DAS ASSEMBLEIAS VIRTUAIS
OU SE INFORMAR SOBRE A CAMPANHA:

ACESSE: SINDIMETAL.ORG.BRMANDE UM ZAP: (31) 3369-0548

Leandro Gomes

FEV/MAR 2022

FIQUE POR DENTRO

O crime está 
envolto em uma 
série de questões 
estruturais do país, 
como banalização 
da violência, 
exploração e 
precarização dos 
direitos 
trabalhistas; poder 
das milícias, 
racismo e 
xenofobia.

A diretoria do 
Sindimetal 
manifesta total 
repúdio e 
indignação pelo 
brutal assassinato 
do congolês Moïse 
Kabagambe, 
espancado até a 
morte, na Barra da 
Tijuca, em 24 de 
janeiro. Moïse foi 
atacado com 
crueldade após 
cobrar pelos 
serviços que havia 
prestado ao 
quiosque que 
trabalhava. Este é o 
resultado de um 
governo fascista e 
miliciano.

#JustiçaPorMoise
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EDITORIAL

BOM MOMENTO DO SETOR DE REPARAÇÃO DE VEÍCULOS 
DEVE REFLETIR EM VALORIZAÇÃO DOS TRABALHADORES

SÍNDROME DE BURNOUT É 
RECONHECIDA COMO FENÔMENO 
OCUPACIONAL PELA OMS

 síndrome de Burnout Apassou a ser 
reconhecida como um 
fenômeno relacionado ao 
trabalho pela Organização 
Mundial de Saúde (OMS). 
A assunção dessa 
condição passou a valer 
neste mês de janeiro, com 
a vigência da nova 
Classificação Estatística 
Internacional de Doenças 

e Problemas 
Relacionados à Saúde 
(CID-11).

A síndrome é definida 
pela OMS como 
“resultante de um 
estresse crônico 
associado ao local de 
trabalho que não foi 
adequadamente 
administrado”.

Internet

Aumento salarial com ganho 
acima da inflação acumulada 

onsiderado essencial Cdurante a pandemia da 
Covid-19, o setor de reparação 
de veículos não parou de 
trabalhar. Agora, durante a 
campanha salarial de 2022, é a 
hora de exigir a valorização.

Não faltam argumentos e 
justificativas para 
defender a pauta de 
reivindicação entregue ao 
Sindirepa, sindicato 
patronal, que, além do 
reajuste salarial, pede um 
abono para quem não 
recebe PLR, piso salarial 
de R$1.500,00 e 
manutenção das 
cláusulas sociais.

Com o mercado de 
veículos novos afetado 
pela falta de 

componentes elétricos, o 
mercado de autopeças e 
manutenção segue 
aquecido. Em 2021 as 
vendas de autopeças e 
acessórios aumentaram 
10% e a tendência é que 
este ano o aumento seja 
de 5%.

Com os argumentos 
apresentados, é o 
momento de agir, 
mobilizar e lutar junto 
com o Sindicato dos 
Metalúrgicos por 
melhores salários e 
condições de trabalho. 

nos últimos doze meses 
é o mínimo que o setor 
deve aceitar para fechar 
um acordo. 

É fácil observar tudo isso 
na prática, basta visitar 
algumas oficinas 
mecânicas. Os 
estabelecimentos estão 
lotados, os patrões 
faturando e os 
trabalhadores 
sobrecarregados de 
serviço. 

De acordo com Cadastro 
Geral de Empregados e 
Desempregados (Caged), 
do Ministério do Trabalho 
e Previdência, o comércio 
e reparo de veículos 
automotores e 
motocicletas geraram 
8.419 vagas de emprego 
no Estado em 2021.

Geraldo Valgas
Presidente do Sindimetal

SAÚDE

APOSENTADORIAS ENTRE 1994 E 1997 
PODEM PEDIR REVISÃO E AUMENTAR 
VALOR

tenção aposentados que Asolicitaram este 
benefício na década de 90! 
Vocês podem ter direito a 
uma revisão e o valor pode 
sofrer um reajuste para cima. 
Entre os anos de 1994 e 
1997, o INSS (Instituto 
Nacional do Seguro Social) 
errou ao aplicar o índice da 
URV nas contribuições dos 
segurados, provocando 
perda no valor dos 
benefícios. A partir de uma 
determinação da Justiça, o 
INSS corrigiu parte do erro e 
aumentou o benefício de 
quem foi prejudicado. Além 
disso, o órgão fez acordo 
com quem tinha um pedido 
de revisão da URV na 
Justiça.

Esse aumento, porém, teve 
uma limitação: o teto 
previdenciário da época. Ou 
seja, um segurado com 
direito a um aumento de 39% 
pode ter conseguido um 
ganho de apenas 5% por 
conta do teto.

O advogado previdenciario 
do Sindicato dos 
Metalúrgicos atende na sede 
da entidade todas as quinta-
feiras, a partir das 13h00.

Portanto, alguns segurados 
que se aposentaram neste 
período específico podem 
pedir revisão do benefício. 
Quer saber mais sobre o 
assunto? Acesse: 
www.sindimetal.org.br.


