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DESRESPEITO COM TRABALHADORES

FIEMG PROPÕE 6% DE REAJUSTE SALARIAL
DIVIDIDOS EM TRÊS VEZES
FIQUE POR DENTRO
PROPOSTA ESTÁ CONDICIONADA A MAIS RETIRADA DE DIREITOS
Internet

BOLSONARO É
AMEAÇA
AOS DIREITOS
TRABALHISTAS
Bolsonaro recebeu da
FIEMG um caderno com
propostas de mudanças na
legislação trabalhista que
visam unicamente retirar
ainda mais direitos dos
trabalhadores. Veja
alguma delas:
TRABALHO DOMINGO
FIEMG e Bolsonaro querem
exibiliza o trabalho aos
domingos e feriados, sem
pagamento de adicional

6%

Inﬂação oﬁcial dos últimos 12 meses registrou 7,17%, mas no supermercado inﬂação continua acima dos 13%

O

início das
negociações das
cláusulas econômicas da
Convenção Coletiva de
Trabalho (CCT) dos
metalúrgicos de Minas foi
desastroso. Na última
terça-feira, 11, a FIEMG
apresentou uma proposta
de reajuste salarial
desrespeitosa com os
trabalhadores.
A patronal propôs um
reajuste salarial de 3% em
outubro, 2% em novembro
e 1% em dezembro. A
soma desses números não
chega nem perto da

inﬂação acumulada nos
últimos 12 meses
encerrados em setembro,
que registrou 7,17%.
Para piorar, a FIEMG
propôs esse ridículo índice
de reajuste condicionado a
inserir na CCT cláusula que
autoriza trabalho aos
domingos e feriados,
cláusula sobre
aposentadoria por invalidez
e redação que não
considera tempo a
disposição o tempo gasto
no deslocamento para
realizar trabalho externo,
inclusive fora da cidade de

lotação.
Na próxima terça-feira, 18
de outubro, às 15h00, tem
nova rodada de
negociação. Os
metalúrgicos vão
apresentar uma
contraproposta com
reajuste salarial de 10,17%,
aplicado no salário de uma
única vez.
Das 101 cláusulas que
formam a CCT, 68 já foram
deﬁnidas entre os
trabalhadores e a patronal.

SAÚDE E SEGURANÇA
AMEAÇADAS
FIEMG e Bolsonaro querem
reduzir a scalização do
trabalho e aumentar a
jornada noturna e jornada
de motoristas
FIM DA MULTA RESCISÓRIA DE 40%
FIEMG pediu, mas
Bolsonaro já planeja reduzir
a multa rescisória de 40%
para 20%.
FACADA NO FGTS
Governo já tem estudo
pronto pra detonar o
Fundo de Garantia,
reduzindo o recolhimento de
8% para 2%
MÃES EM RISCO
Bolsonaro quer reduzir
obrigações previdenciárias e
com auxílio maternidade
para mulheres
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CONQUISTAS
SINDICATO SEGUE FECHANDO BONS ACORDOS DE PLR
Leandro Gomes

Geraldo Valgas - Presidente do Sindimetal

FUTURO NA PONTA
DOS DEDOS

A

campanha salarial
2022/2023 dos
Metalúrgicos de Minas caminha
para os momentos ﬁnais. Com a
deﬁnição das cláusulas sociais,
a discussão agora gira em torno
das cláusulas econômicas, mais
precisamente do índice de
reajuste salarial da categoria.

Infelizmente tem alguns bons
anos que não conquistamos
aumento salarial acima da
inﬂação. Esse período coincide
com o golpe contra a Dilma, em
2016, e os governos do Temer e
do Bolsonaro.
Com Lula e Dilma os
trabalhadores tiveram aumentos
expressivos.
Este ano temos a oportunidade
de mudar essa realidade.
Estamos a poucos dias do
segundo turno da eleição
presidencial. De um lado temos
quem já provou ter
compromisso com a classe
trabalhadora e com a
valorização dos mais pobres e
do outro lado tem um candidato
que olha somente para os mais
ricos e para sua família.
O resultado das urnas no
primeiro turno mostrou que o
povo quer mudança, o povo
quer valorização salarial,
oportunidade de emprego,
educação e, sobre tudo, o povo
quer respeito,
independentemente da cor da
pele, da religião, da orientação
sexual e da coloração partidária.
Um país com as complexidades
do Brasil não aguenta mais ser
governado por aventureiros, que
disfarçam sua ignorância
através do ódio e dos ataques
contra quem se posiciona de
forma diferente.

O

Sindicato dos
Metalúrgicos não
para de trabalhar pela
valorização dos
companheiros e
companheiras do chão de
fábrica.
O fruto desse trabalho é a
conquista de vários
acordos de Participação
nos Lucros e Resultados
(PLR).

Nos últimos
dois meses
deste ano, o
Sindicato, com
apoio dos
trabalhadores
(as), fechou
acordo na
ABB, na
Tsea/Toshiba,
na Belgo
Bekaert, na
Renova Metais e na
Actemium, antiga O
Engenharia.
O acordo de PLR da ABB
fechou com o valor que
pode superar os
R$5.000,00. Na
Tsea/Toshiba a PLR
fechou em R$5.300,00. Na
Renova Metais o acordo
fechou com o valor de
R$2.370,00. Na Belgo
será pago R$3.100,00

SAÚDE DAS MULHERES

mais um salário nominal.
Os trabalhadores da
Actemium vão receber
uma PLR no valor de
R$1.450,00.
REAJUSTE SALARIAL
O Sindicato segue
negociando com algumas
empresas o acordo
coletivo sobre reajuste
salarial.
Na Aethra, os
trabalhadores
conquistaram reajuste de
10,12% e abono de
R$610,00. Na
Metaltemper, os
metalúrgicos conseguiram
antecipação de 9% e
abono de R$450,00.

GARANTIA DE EMPREGO
PRA QUEM SE TORNA PAI

O trabalhador metalúrgico
que se torna pai tem, além
da licença paternidade de 5
dias corridos, a garantia de
emprego ou salário por 60
dias, contados da data do
nascimento do ﬁlho (a).
Para garantir a
estabilidade, o trabalhador
deve apresentar o atestado
de nascimento do ﬁlho (a) à
empresa no dia que
retornar ao trabalho após a
licença paternidade.
Esta estabilidade é
garantida pela cláusula 28ª
da Convenção Coletiva de
Trabalho (CCT) dos
metalúrgicos de Minas.
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