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REIVINDICAÇÕES 
DA CAMPANHA 
SALARIAL

Uma manifestação na portaria 
da FIEMG, organizada pela 
FEM/CUT-MG, FITMetal – 
CTB e FEMETALMINAS – 
Força Sindical exigiu respeito 
e valorização para os 
metalúrgicos e metalúrgicas.

Entre as exigências para 
renovação da Convenção 
Coletiva de Trabalho 

 campanha salarial Aunificada dos Metalúrgicos 
de Minas teve início no dia 29 
de julho com a entrega da 
pauta de reivindicações à 
Federação das Indústrias do 
Estado de Minas Gerais 
(FIEMG).

(CCT2022/2023), os 
trabalhadores reivindicam 
reajuste salarial com a 
reposição total da inflação dos 
últimos 12 meses até outubro 
(que deve atingir 10%), mais 
3% de aumento real, sendo 
aplicados ao salário de uma 
única vez.

Além disso, os metalúrgicos 
querem abono no valor de 
R$800,00 para trabalhadores 
de empresas que não pagam 
PLR, piso salarial de 
R$1.576,47 nas empresas 
com até 400 funcionários, 
R$1.682,33 nas empresas 
com mais de 400 e até 1000 

A comissão de trabalhadores 
aguarda a manifestação da 
FIEMG para marcar a primeira 
reunião e começar o processo 
de negociação.

trabalhadores e R$ 2.080,04 
nas empresas com mais de 
1000 empregados. 

A CCT dos metalúrgicos de 
Minas reúne mais de 100 
cláusulas, entre econômicas e 
sociais. Outra importante 
reivindicação é a manutenção 
de todas as cláusulas sociais, 
preservando todos os direitos 
duramente conquistados. 

CAMPANHA SALARIAL UNIFICADA 2022/2023

METALÚRGICOS QUEREM AUMENTO 
SALARIAL ACIMA DA INFLAÇÃO

88
anos de uma 
história forjada
na luta

No dia 11 de agosto de 2022 nós 
celebramos com todos os 
metalúrgicos (as) o aniversário do 
Sindimetal, com a esperança e a 
certeza de que dias melhores virão 
para a classe trabalhadora do 
nosso país!!! Sindicato dos Metalúrgicos

de BH/Contagem e Região

MANIFESTAÇÃO NA PORTA DA FIEMG MARCA ENTREGA DA PAUTA
Rogério Hilário

AUMENTO SALARIAL

INPC + 3% de aumento real

ABONO ÚNICO ESPECIAL 

R$800,00

GARANTIA DE EMPREGO
OU SALÁRIO

90 dias após assinatura 
da CCT

HORAS EXTRAS

Adicional de 100% aos 
domingos e feriados

FÉRIAS

Podem ser parceladas 
em até 02 períodos, sendo 
que nenhum deles poderá 

ser inferior a 15 dias 
corridos

ABONO DE FÉRIAS

1/3 do salário nominal

CESTA BÁSICA OU 
CARTÃO ALIMENTAÇÃO

R$300,00

GARANTIA DE EMPREGO 
À GESTANTE

06 meses após o parto e 
garantia de emprego de 

20 dias em caso de aborto

LICENÇA PATERNIDADE

30 dias

LICENÇA MATERNIDADE

180 dias

HOMOLOGAÇÕES

Homologações no sindicato, 
presencial ou por 
videoconferência

Sindicalistas pararam o trânsito por alguns minutos para exigir valorização

TROCA DO VALE TRANSPORTE 
PELO VALE COMBUSTÍVEL

CRECHE 

Para crianças de até 5 anos

98414-9459

NÚMEROS
PARA MARCAR CONSULTA NO SINDICATO

OS NÚMEROS FIXOS ESTÃO
MOMENTANEAMENTE COM DEFEITO

3369-0515

3369-0517
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NÃO PREENCHIMENTO DA CAT GERA ENORME 
SUBNOTIFICAÇÃO NOS REGISTROS DE ACIDENTE DE TRABALHO

SAÚDE E SEGURANÇA

m estudo estatístico de U1970 a 1991 mostrou uma 
enorme queda do número de 
acidentes com um enorme 
aumento dos acidentes fatais. 
O total caiu de 2 milhões para 
600 mil acidentes; já as mortes 
saíram de 200 mil para quase 
800 mil. O que aconteceu?

O que houve foi que até 1975 
o INPS (Instituto Nacional de 
Previdência Social) tinha todo 
o controle e registro dos AT 
(Acidentes de Trabalho), 
inclusive sem afastamento, 
porque atendia a maioria dos 
trabalhadores, do Posto de 
Saúde à internação. Uma 
resolução (900, INPS) 
autorizou as empresas a 
atender os trabalhadores e a 
notificar os AT. Em 1976 uma 

lei transferiu ao empregador o 
pagamento dos primeiros 15 
dias. Os hospitais particulares 
começaram a receber menos 
pelo tratamento do AT, o que 
também tirou o interesse 
deles.

Começou aí o processo de 
subnotificação que permanece 
até hoje, que vários estudos 
tentam medir, mas que devido 
à multiplicidade de causas e 
falta de interesse nas 
notificações, não se chega a 
um número absoluto. Mesmo 
assim, a subnotificação varia 
de 50% a 90% e, no geral, 
acredita-se que somando os 
fatais (1 a 1,5% do total) a 
notificação da CAT 
(Comunicação de Acidente de 
Trabalho) não passe, em 

nenhuma categoria, de 10%. 
Detalhe: informais e 
estatutários não entram na 
conta.

Você nunca sabe se aquele 
corte vai infectar, assim como 
aquela espinhela caída vai dar 
cirurgia. Procure atendimento 
médico na hora. Se foi na 

empresa e só deram um 
remédio, passe no Posto de 
Saúde antes de ir para casa. 
Se o acidente foi grave e a 
empresa se recusa a dar 
assistência e preencher a CAT, 
você pode também fazer um 
BO (Boletim de Ocorrência). 
Qualquer dúvida, procure o 
Sindicato dos Metalúrgicos.

PRINCIPAL ESPAÇO DO SINDICATO
AGORA SE CHAMA AUDITÓRIO 
SR. JOAQUIM DE OLIVEIRA

A placa em homenagem ao 
Sr. Joaquim de Oliveira foi 
inaugurada dia 24 de julho. 
Com isso, o auditório 
principal do Sindicato dos 

CENTRO DE MEMÓRIA DA CLASSE 
TRABALHADORA É INAUGURADO

Foi inaugurado, dia 24 de 
julho, o Centro de Memória 
da Classe Trabalhadora. O 
espaço fica no prédio do 
Sindicato dos Metalúrgicos 
de BH/Contagem e região. 

A diretoria do Centro é 
formada pelo presidente - 

Stefânio Marques, vice-
presidente - Pedro Braz, 
primeiro secretário - José 
Estanislau, segunda 
secretária - Cleide Maria, 
primeira tesoureira - Maria 
Antonieta, e segundo 
tesoureiro - Márcio dos 
Santos.

Metalúrgicos de 
BH/Contagem e região 
passa a se chamar Sr. 
Joaquim de Oliveira.

COMITÊ DE LUTA DA REGIÃO DO 
INDUSTRIAL É INAUGURADO

Com o objetivo de 
fortalecer a luta em defesa 
dos direitos dos 
trabalhadores, no dia 24 de 
julho foi inaugurado o 
Comitê de Luta Sindical da 
Região do Industrial. Com 
sede no prédio do Sindicato 

dos Metalúrgicos de 
BH/Contagem, o espaço 
será mais um instrumento 
de construção de ideias e 
estratégias para ajudar no 
equilíbrio de força entre o 
capital financeiro e a classe 
trabalhadora. 

HOMENAGEM MERECIDA

Arquivo Sindimetal

Arquivo Sindimetal

Arquivo Sindimetal

NOSSA VIDA É ESSENCIAL

VIII Seminário de Saúde e
Segurança do Trabalho

25 de agosto de 2022 - 09h00

Sindicato dos Metalúrgicos

de BH/Contagem e Região

Pelo Zoom. Link  no sindimetal.org.br

LINK DE ACESSO AO SEMINÁRIO SERÁ 
PUBLICADO NO SINDIMETAL.ORG.BR

Presidente do Sindicato dos 
Metalúrgicos de 

BH/Contagem e região.

Funcionário da ABB e
Secretário de saúde do Sindicato dos

Metalúrgicos de BH/Contagem.

SEMINÁRIO É VOLTADO PARA DIRIGENTES
SINDICAIS E MEMBROS DA CIPA DOS SETORES 

REPARAÇÃO DE VEÍCULOS E SERRALHERIA

Mediadores

GERALDO VALGAS

MARCELO CAMPOS

ALEXANDRO ANSELMO

Gerente do Centro de Saúde do Trabalhador 
(a) (CEREST) Contagem.

MARTA DE FREITAS

Fórum Sindical e Popular de Saúde e Segurança 
do Trabalhador e da Trabalhadora de Minas 
Gerais (FSPSSTT/MG).

ANTÔNIO DE PÁDUA

Coordenador da CISTT-MG no CES-MG, 
representante da CUT Minas e presidente do 
Conselho Municipal de Saúde de Belo 
Horizonte.

Palestrantes

VIII Seminário de Saúde e
Segurança do Trabalho
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SEJA SÓCIO DO SINDIMETAL!SEJA SÓCIO DO SINDIMETAL!

ramita no Ministério TPúblico do Trabalho (MPT) 
processo contra a Ferrosider 
por descumprimento da 
legislação trabalhista e por 
práticas que colocam em risco 
a saúde e a vida dos 244 
trabalhadores. 

A Ferrosider é denunciada por 
retirar proteção das máquinas 
para aumentar a produção; por 
não fornecer o EPI 
(Equipamento de Proteção 
Individual); por provocar perda 
auditiva em trabalhador 
exposto a mais de 102 dB (A), 
por manter o ambiente de 
trabalho insalubre e por falta 
de registro dos acidentes 
ocorridos entre 2018 e 2022.

Além disso, a empresa 
também é acusada de assédio 

moral por parte da gerencia e 
da diretoria; por não 
pagamento do FGTS; por não 
pagamento de acerto 
rescisório; por falta de 
treinamento introdutório, entre 

FERROSIDER

GIRO PELAS EMPRESAS

EMPRESA É DENUNCIADA POR 
DESCUMPRIR LEGISLAÇÃO TRABALHISTA
DURANTE MEDIAÇÃO, FERROSIDER NÃO ACEITOU PASSAR POR INSPEÇÃO DO SINDICATO

outras coisas. 

Durante mediação na 
Superintendência do Trabalho, 
realizada dia 29 de julho, com 
a presença do Sindicato dos 

Metalúrgicos de BH/Contagem 
e região, a empresa negou as 
acusações. O Sindimetal pediu 
para fazer uma visita técnica 
no interior da fábrica, mas a 
Ferrosider recusou a presença 
do Sindicato.

A recusa já era esperada, 
tendo em visa que a Ferrosider 
é adepta de práticas anti-
sidicais. Segundo os 
funcionários, a última edição 
do boletim O Metalúrgico, 
entregue aos trabalhadores da 
fábrica, foram recolhidos pela 
direção da empresa.

A Seção de Segurança e 
Saúde do Trabalhador será 
acionada para realizar uma 
fiscalização na empresa e 
apurar as irregularidades 
denunciadas sobre o ambiente 
de trabalho. 

TRABALHADOR DA BELGO DENUNCIA 
QUE FOI VÍTIMA DE ASSÉDIO 
NA EMPRESA

m funcionário da Belgo UBekaert Arames, do 
setor da metrologia, com 
mais de 23 anos de serviços 
prestados à empresa, 
considerado referência por 
seu conhecimento técnico e 
conduta profissional 
exemplar, relatou que vinha 
sofrendo assédio moral por 
parte da supervisora. 

Segundo ele, foram 
praticadas uma série de 
situações vexatórias que 
causaram humilhação e 
isolamento no ambiente de 
trabalho e, apesar de ter 
noticiado os fatos ao seu 

gerente, jamais foi chamado 
pelo RH da empresa para 
resolver a questão junto à 
supervisora. 

Em julho de 2021 o 
trabalhador foi surpreendido 
com a sua demissão, 
ocasião em que o RH alegou 
que a conduta do funcionário 
não estava de acordo com a 
política da empresa.

O Sindicato dos Metalúrgicos 
foi procurado e está dando 
todas as orientações e 
suporte jurídico ao 
trabalhador.

DEMISSÃO INJUSTA

Internet

rabalhadores da Maxion e Tda GE Power 
conquistaram bons acordos de 
Participação nos Lucros e 
Resultados em negociações 
que tiveram apoio 
determinante da direção do 
Sindicato dos Metalúrgicos de 
BH/Contagem e região.

O acordo construído na GE 
Power pode resultar em 
ganhos financeiros que variam 
de R$4.000,00 a R$20.000,00. 
O pagamento é prevista para 

março de 2023.

Na Maxion, o acordo de PLR 
aprovado pelos trabalhadores 
foi com o valor de R$5.000,00, 
que será pago em duas vezes. 
A primeira parcela, no valor de 
R$3.500,00, será paga ainda 
este mês. O valor da segunda 
parcela será definido depois 
da apuração das metas. O 
pagamento será até o dia 31 
de janeiro de 2023.

PLR

TRABALHADORES DA GE POWER E MAXION
CONQUISTAM BONS ACORDOS

Em 2018 um acidente fatal tirou a vida de um trabalhador da Ferrosider

CNH

Sindicato apura 
grave denúncia 
de trabalhador 
da empresa.

Industrial

Divulgação

Presidente do Sindimetal, Geraldo Valgas, reunido com direção da GE Power
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SEJA SÓCIO DO SINDIMETAL!SEJA SÓCIO DO SINDIMETAL!

s números do Instituto OBrasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE) continuam 
apontando para um quadro de 
estagnação do setor. Na 
passagem de maio para junho, 
a produção industrial recuou 
0,4%, após quatro meses de 
pífios resultados positivos. A 
última queda da indústria havia 
sido registrada em janeiro 
deste ano (-1,9%). Com isso, 
no primeiro semestre, o setor 
acumula queda de 2,2%. Em 
12 meses, o tombo é de 2,8%.

Com o resultado de junho, a 
indústria se encontra 1,5% 
abaixo do patamar pré-

INDÚSTRIA CAI QUASE 3% EM 12 MESES 
NO GOVERNO BOLSONARO

RETROCESSO

SETOR SEQUER RECUPEROU O PATAMAR VERIFICADO ANTES DA PANDEMIA, APONTA IBGE. 
“CIÊNCIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO SERÃO ALAVANCAS PARA A REINDUSTRIALIZAÇÃO”, DIZ LULA

Os últimos dez anos têm sido 
de encolhimento gradual do 
setor industrial. A 
desindustrialização se 
acelerou nos últimos sete 
anos, agravando-se ainda 
mais desde que Bolsonaro e 
Guedes abandonaram os 
setores da economia produtiva 
para privilegiar o capital 
financeiro.

pandemia, registrado em 
fevereiro de 2020. Também 
está 18,0% abaixo do nível 
recorde, alcançado em maio 
de 2011, primeiro ano de 
mandato de Dilma Rousseff.

MULHERES SÃO AS MAIORES 
VÍTIMAS DO ENDIVIDAMENTO

ados da Confederação DNacional do Comércio 
(CNC) mostram que, 
enquanto 76,5% dos 
homens têm alguma dívida 
para pagar, entre as 
mulheres o índice chega a 
80,1%. Em julho de 2021, 
esses índices eram, 
respectivamente, 69,6% e 
70,2%.

De acordo com Marilane, 
economista e pesquisadora 
do Centro de Estudos 
Sindicais e Economia do 
Trabalho, do Instituto de 
Economia da Unicamp 
(Cesit/IE), o aumento maior 

entre as mulheres se deve à 
combinação da crise atual 
com fatores históricos, uma 
vez que as mulheres nunca 
contaram com condições de 
igualdade no mercado de 
trabalho.

A especialista lembrou que 
as mulheres recebem 
salários 25% menores, em 
média que os homens. E 
essa diferença chega a 40% 
entre as brasileiras negras. 
Além disso, em momentos 
de crise, costumam ser as 
primeiras a ser demitidas.

Internet

Internet


