
Principais reivindicações dos metalúrgicos de Minas Gerais
Reposição da inflação 

e Aumento Real  

A produção está a todo 
vapor, com um ritmo 

de trabalho acelerado 
nas fábricas e as empre-
sas do setor estão con-
quistando recordes de 
crescimento. Os traba-
lhadores reivindicam re-
posição integral da infla-
ção e um aumento real 
que reflita esse grande 
momento da indústria 
do setor.   

Valorização do 
piso salarial 

Os metalúrgicos 
de Minas Ge-

rais recebem um 
dos pisos salariais 
mais rebaixados 
da categoria em 
todo Brasil. Isso 
precisa mudar. 
Queremos a valo-
rização para quem 
produz e faz cres-
cer.

40 horas semanais 
sem redução de 

salários

Aredução da jornada 
de trabalho para 

40 horas semanais 
sem redução de salá-
rios vai gerar mais de 
três milhões de empre-
gos diretos no Brasil. 
Além disso, representa 
também mais saúde e 
lazer para os trabalha-
dores. 

Avanços das cláusulas 
sociais, saúde e 

segurança

Além de melhores sa-
lários, na campanha 

salarial deste ano que-
remos também avançar 
nas cláusulas sociais e de 
saúde e segurança, pois 
o número de acidentes 
e doenças ocupacionais 
tem aumentado bastante 
nas empresas nos últi-
mos anos. 
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Caravana rumo à vitória

COMANDO SUL

Jornal da

VALORIZAÇÃO PARA QUEM PRODUZ E FAZ CRESCER 

COMANDO SUL

Companheiros e companheiras 
do Sul de Minas, a caravana 
dos metalúrgicos está passan-

do hoje pela sua cidade e, portanto, 
estamos dando o pontapé inicial rumo 
à conquista de melhores salários e 
condições de trabalho para todos os 
metalúrgicos da região.

Pedimos aos trabalhadores metalúr-
gicos que participem das atividades 
que serão realizadas nas portarias de 
suas fábricas, pois para conquistar a 
vitória será necessário o envolvimento 
dos trabalhadores na luta. A mobiliza-
ção da companheirada é que vai de-
terminar o tamanho das nossas con-

quistas. 
Nós precisamos de você para fortale-

cer nossa luta. Então, venha e junte-se 
a nós. Vamos começar a campanha 
salarial com força total. O caminho é 
longo, mas se caminharmos juntos 
companheiros (as), podem ter certe-
za que vamos chegar à vitória!  

Roteiro da 1ª etapa

29/08 - Extrema
30/08 - Cambuí
31/08 - Santa Rita
01 e 02/09 - Pouso Alegre
05/09 - Alfenas e Varginha
06/09 - Lavras

Abono 

Todos os trabalha-
dores da nossa ca-

tegoria, sem exceção, 
contribuem com o seu 
trabalho para o cresci-
mento de suas empre-
sas. Portanto é justo que 
recebam uma recom-
pensa por seu esforço. 
Estamos reivindicando 
abono  para todos os tra-
balhadores metalúrgicos 
de Minas Gerais.
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COMANDO SUL

A primeira negociação com os patrões 
(FIEMG) só vai ser realizada na próxima 

quarta-feira (31), mas a campanha salarial já 
está pegando fogo nas portarias das fábricas 
de Belo Horizonte, Contagem, Betim e toda 
região metropolitana da capital mineira.

As atividades unificadas que estão sendo 
realizadas em conjunto nas portarias das fá-
bricas pelos sindicatos ligados a Federação 
Estadual dos Metalúrgicos (FEM/CUT-MG), 
FITMETAL e FEMETAL contam com a parti-
cipação, em peso, dos trabalhadores.

Inclusive, em algumas empresas importan-

tes como a V&M, maior empresa da nossa 
categoria em Belo Horizonte, a atividade uni-
ficada atrasou a produção em mais de uma 
hora durante o lançamento da campanha sa-
larial. 

Os metalúrgicos do Sul de Minas devem 
seguir esse exemplo e participar das ativi-
dades organizadas pelos seus sindicatos. A 
mobilização dos trabalhadores reflete dire-
tamente na mesa de negociação. Portanto, 
quanto maior for à luta, maior será a conquis-
ta dos metalúrgicos da região. Força com-
panheirada!

Para fortalecer a nossa orga-
nização rumo a campanha 

salarial unificada 2011, entre-
gamos hoje a pauta de reivin-
dicações a patronal de Extrema 
e Cambuí com a realização de 
um grande ato unificado em 
frente ao SINMEC. 

É hora de mostrar aos pa-
trões a força e disposição dos 
metalúrgicos do Sul de Minas e 
em especial aqui de Extrema. 

O Sindicato chama a todos os 
companheiros e companhei-
ras para participar da manifes-
tação, pois esse é o caminho 
para conquistar mais uma bela 
vitoria nesta campanha salarial. 

Agora companheirada é pre-
ciso unir forças com o Sindi-
cato e jogar pressão pra cima 
dos patrões. A Vitória depende 
de todos nós. Juntos podemos 
vencer qualquer desafio!

Começamos a campanha sa-
larial 2011. Esta é a grande 

oportunidade que temos de au-
mentar os salários e conquistar 
avanços na nossa Convenção 
Coletiva. O primeiro semestre 
passou. Com muito empenho, 
o sindicato conseguiu manter e 
avançar na conquista de direitos 
dos trabalhadores de empresas 
como Betha e Valestamp que até 

o ano passado não possuíam 
PLR. 

Mas isso é passado e agora é 
a hora da campanha salarial! Va-
mos realizar uma Campanha Sa-
larial VITORIOSA, com a conquis-
ta de aumento real justo, avanços 
das cláusulas sociais e um abono 
digno que reflita a contribuição da 
classe trabalhadora para o avan-
ço econômico do país. 

Cambuí
Vamos concentrar nossas forças 

na campanha salarial

Extrema
Entrega da pauta com caravana

Pouso AlegreSanta Rita

Repetindo o resultado positi-
vo em prol dos (as) traba-

lhadores (as) dos últimos anos, 
as mobilizações do Comando 
Sul começam mais uma vez no 
Sul de Minas com o objetivo de 
garantir reajustes salariais com 
aumento real e avanços no 
comprometimento social com o 
(a) trabalhador (a).  

A expectativa da presidente 
do Sindicato, Maria Rosânge-
la Lopes é de que as negocia-

ções em Santa Rita do Sapucaí 
sejam rápidas. Segundo uma 
reportagem publicada no dia 
24 de julho de 2011 pelo jornal 
Folha de S. Paulo, as 142 em-
presas do município juntas vão 
faturar R$ 1,9 bilhão neste ano.

Portanto, a proposta dos (as) 
trabalhadores (as) não pode 
ser outra a não ser exigir au-
mento real e avanços compa-
tíveis com o ganho dos empre-
sários.

O Comando Sul transformou a realidade 
dos metalúrgicos mineiros

Companheiros (as) de Pou-
so Alegre e Região, este 

é o período do ano em que 
os metalúrgicos do Estado 
se unem para brigar por au-
mento para toda a categoria. 
Por isso mesmo a campanha 
salarial é um acontecimento 
especial em que precisamos 
estar unidos e mobilizados na 
luta pela conquista de nossos 
objetivos.

É preciso a participação em 
massa dos companheiros (as) 
de todo o Estado nessa luta. 
As caravanas chegaram e 
agora é hora da companhei-
rada apoiar e participar, pois 
a união é que faz a diferença. 

Vamos á luta por aumento 
real nos salários, valorização 
do piso salarial, abono, entre 
outras reivindicações. É pre-
ciso lutar para conquistar!

Vamos a luta por nossas 
reivindicações companheirada!

Mobilização cresce na região metropolitana de Belo Horizonte

Proema - Betim

V&M - Contagem

Vitoria! Todos nós queremos di-
zer esta palavra no final de nos-

sa campanha salarial unificada 2011, 
não é companheiros (as)? Só que para 
chegar até lá, há uma outra palavra 
muito importante que teremos de usar 
do começo ao fim da nossa campanha 
salarial: MOBILIZAÇAO! Sem mobili-
zação não tem vitória. Uma coisa leva 
a outra, pois a vitoria é fruto da mobi-
lização. 

O sindicato está fazendo o seu pa-
pel unificando as federações e as cen-
trais, e agora dando a sua continuida-
de através das caravanas do comando 
sul que é uma grande ferramenta de 
luta. Portanto, vamos lá pessoal! Pra 
cima deles companheiros (as)!

Alfenas
Com mobilização 

chegaremos à vitória

Varginha

Está começando a campanha salarial 
unificada 2011 e os metalúrgicos de 

Varginha e Região precisam se unir ao 
sindicato para exigir dos patrões o aten-
dimento das suas reivindicações. 

As empresas do setor estão conquis-
tando recordes de crescimento e lucros 
graças ao esforço e competência de 
seus trabalhadores. Mesmo com a pro-
dução a todo vapor e o vento soprando 
a favor dos empresários, a campanha 
salarial vai ser muito difícil. Portanto, 
quando a caravana dos metalúrgicos 
passar por Varginha, participe das ativi-
dades na portaria da sua fábrica. Vamos 
mostrar aos patrões que estamos uni-
dos e com disposição de conquistar na 
luta avanços para toda a categoria.

A unidade 
fortalece a luta O crescimento industrial é notório 

em todas fabricas metalúrgicas 
de Lavras  como a Cofap - Magneti 
Marelli, TRW, CICLOP e, MERCO-
MOLAS. Até as menores empresas 
estão faturando muito.

Os patrões estão rindo á toa com 
o crescimento das empresas e o au-
mento dos seus lucros. Enquanto 
isso os trabalhadores estão cada vez 
mais insatisfeitos com seus salários, 
com a pressão por aumento de pro-
dução, excesso de horas extras e 
ameaças de demissões.

A única forma de defender e ga-
rantir um reajuste digno e ampliar os 
nossos direitos é a mobilização dos 
trabalhadores.  ESSA LUTA É DE 
TODOS (AS).

Lavras
A hora é agora!


