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REPARAÇÃO
DE VEÍCULOS

RENOVAÇÃO DA CCT

DECISÃO NAS MÃOS
DOS TRABALHADORES
ASSEMBLEIA DIA 18 DE MAIO, 18H30, NA SEDE DO SINDICATO
Divulgação

PROPOSTA
DA PATRONAL
REAJUSTE
5,40% EM MAIO
5,40% EM OUTUBRO
ABONO
R$150 EM JUNHO
R$150 EM AGOSTO
PISO SALARIAL
R$1.450,00

SEM

RETROATIVO

Rindo pra não chorar

A

decisão de aceitar ou não a
proposta de acordo para
renovação da Convenção
Coletiva de Trabalho (CCT) do
setor de reparação de veículos
será tomada pelos
trabalhadores.
O Sindicato dos Metalúrgicos de
BH/Contagem e região convocou
assembleia para o dia 18 de
maio, próxima quarta-feira, às
18h30, na sede do Sindicato, rua
Camilo Flamarion, 55, Jd.
Industrial, Contagem, para
deliberar sobre a proposta.

A proposta que será colocada
em votação não é a apresentada
pelo Sindicato. A patronal
recusou nossas reivindicações e
apresentou outra proposta.
O momento de debater, propor,
questionar é no dia 18 de maio.
Depois do acordo assinado não
adianta reclamar. Se não houver
mobilização dos trabalhadores
agora, para tentar melhorar a
proposta da patronal, os
companheiros terão que esperar
por 12 meses a nova campanha
salarial.

Reparação de veículos

RETROCESSO E
RETIRADA DE DIREITOS
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ENCONTRO DE FORMAÇÃO
Leandro Gomes

CÂMARA APROVA MP
BOLSONARISTA QUE
CRIA TRABALHO
VOLUNTÁRIO

A

Câmara dos Deputados aprovou a
Medida Provisória (MP) nº
1099/2022, que cria o Programa
Nacional de Prestação de Serviço Civil
Voluntário, que prevê cursos de
qualiﬁcação e trabalho temporário em
prefeituras, sem carteira assinada e
direitos trabalhistas, para jovens e para
trabalhadores acima dos 50 anos.

Seminário de comunicação, promovido pelo
Sindimetal, capacita dirigentes sindicais para
aperfeiçoar uso das ferramentas digitais e melhorar
comunicação com a base.

A obsessão do governo de Jair
Bolsonaro (PL) em retirar direitos
trabalhistas está cada vez mais
evidente. O teor da MP, aprovada nessa
quarta-feira (11) pelos deputados, já
havia sido encaminhado pelo governo
em outra medida provisória que foi
derrotada na Senado em setembro do
ano passado, graças à luta da CUT, das
demais centrais sindicais e de entidades
como Associação Nacional dos
Magistrados da Justiça do Trabalho
(Anamatra) e Ministério Público do
Trabalho (MPT), que conseguiram
demonstrar junto aos senadores, os
enormes prejuízos que a medida traria
aos trabalhadores e trabalhadoras.

SEJA SÓCIO DO SINDIMETAL!
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