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Na reunião ocor-
rida no dia 
21/10/2020, os 

representantes do Sindi-
miva informaram à dire-
ção do Metasita, respon-
sável pela negociação da 
Campanha Salarial, sobre 
as dificuldades que estão 
enfrentando devido à 
pandemia do novo coro-
navírus.

Diante das informações 
recebidas, achamos 
melhor pedir a extensão 
da data base para o dia 

01/12/2020, para que 
possamos ter mais tran-
quilidade e mostrar para 
os patrões que o “trem” 
não está tão feio como 
querem demonstrar.

REFLEXÃO
Só para que todos pos-
sam refletir, tanto os 
trabalhadores quanto os 
patrões, queremos levan-
tar algumas situações:

1 - Segundo o dire-
tor-técnico do Dieese, 
Fausto Augusto Júnior, o 

levantamento feito pelo 
Instituto aponta que 
cerca de 43% dos rea-
justes salariais negocia-
dos neste ano de 2020 
resultaram em aumentos 
reais (acima da inflação 
do período) aos salá-
rios, 29% em acréscimos 
iguais ao da inflação e 
28% em perdas reais. 

2 – A Ramac e Emalto 
segundo informações 
extraoficiais, estão com 
projetos para ampliar as 
plantas.

3 – A Tessin, também 
segundo informações 
extraoficiais, irá fazer 
um investimento de mais 
de 12 milhões de reais, 
sendo que 6 de imediato 
no próximo ano.

Esses são somente 
alguns exemplos 
que podemos 
negociar melhores 
condições de vida 
e de trabalho para 
todos, basta ter 
boa vontade em 
negociar.

CONSCIÊNCIA E RESPEITO
São as respostas contra o preconceito

Chegou a hora de 
investir nos trabalhadores
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Empresas irão investir nas fábricas. Juntamente, deve vir a valorização dos trabalhadores



FALA COMPANHEIRO

Por mais que se gaste 
com treinamentos sobre 
relacionamento pessoal, 
sobre como tratar o ser 
humano, como tratar as 
pessoas às quais es-
tão sobre as ordens de 
alguém, tem gente que 
não aprende ou já vem 
com sua índole e caráter 
que somente sabem o 
poder do chicote. Esque-
ce, essas pessoas, que 
esse tipo de atitude, já 
não cabe na nossa socie-
dade moderna.

Dentro da empresa Emal-
to Estrutura tem um téc-
nico de segurança que 
vive vigiando os  tra-
balhadores. O elemento 
fica escondido atrás das 

EMALTO ESTRUTURA
colunas e qualquer mo-
tivo que o trabalhador 
retire um Equipamento 
de Proteção Individual, 
seja para enxugar o suor 
do rosto ou limpar os 
óculos que embaçaram, 
ou seja para beber água, 
o cabra anota o nome do 
trabalhador e uma adver-
tência é aplicada.

Já tem trabalhador 
falando em pedir pra 
sair, por não aguentar os 
desmandos deste técnico 
de segurança.

Esperamos que os res-
ponsáveis pela empresa 
Emalto Estrutura, que 
certamente não deu esse 
tipo de orientação para 

o técnico de segurança 
tome as medidas ne-
cessárias para garantir 
um ambiente menos 
insalubre para que todos 
possam exercer as suas 
atividades de forma tran-
quila e humana.

NOTAS E RECADOS

13º integral e 
férias de quem 
teve salário 
reduzido devem 
ser integrais
O governo federal diz 
que o salário será in-
tegral para quem teve 
redução. O mesmo não 
vale para quem teve 
contrato suspenso.

COVID19

Agentes federais 
resgatam 
trabalhadores em 
situação análoga à 
escravidão
Local de trabalho, 
na Zona da Mata 
mineira, não oferecia 
condições mínimas de 
higiene pessoal.

ESCRAVIDÃO

Os metalúrgicos de BH/Con-
tagem e região aprovaram 
a proposta de renovação 
da Convenção Coletiva de 
Trabalho (CCT) 2020/2021. 
Além da manutenção das 
cláusulas sociais, o acordo 
estabelece reajuste salarial 
de 100% do INPC acumu-
lado nos últimos 12 meses 
encerrados em setembro, 
que somou 3,89%. 50% 
deste percentual serão 
acrescidos no salário de 
outubro deste ano, e 50% 
em fevereiro de 2021. 

ACORDO DA CAMPANHA SALARIAL DOS METALÚRGICOS
DE MINAS É APROVADO EM BH/CONTAGEM E REGIÃO

COMO ANDAM AS NEGOCIAÇÕES EM MINAS GERAIS

ABONO
* Empresas com mais de 10 trabalha-
dores: R$400,00. Este valor será pago 
em duas parcelas iguais, em fevereiro e 
março.

*Empresas com até 10 trabalhadores: 
R$ 200,00, também pago em duas parcelas.

OBS: O abono único e especial é 
somente para trabalhadores de 

empresas que não têm PLR ou que o 
valor da PLR foi inferior ao abono. 

SALÁRIO DE INGRESSO
* Empresas com mais de 10 
trabalhadores: R$1.206,68.

* Empresas com mais de 10 e até 400 
trabalhadores, o salário inicial será de 
R$ 1.235,84.

* Empresas com mais de 400 até 1000 
trabalhadores, o salário de ingresso 
será de R$ 1.318,82. 

* Agora, se a fábrica tiver mais de 
1000 trabalhadores, o salário de 
ingresso será de R$ 1.630,59.

Os metalúrgicos também conseguiram inserir na CCT mais um dispositivo sobre proteção à saúde dos trabalhadores. 
Diante do cenário de pandemia, 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. 


