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Chegou a segunda caravana
do Comando Sul!
RITZ- Betim

JABIL - Betim

FRUM - Extrema

VM - Belo Horizonte

TOSHIBA - Contagem

MEDABIL - Extrema

Aethra - Betim

SAE TOWERS - Betim

De norte a sul cresce a mobilização em todo o Estado

E

stamos realizando a
segunda caravana dos
metalúrgicos do sul de
Minas pela campanha salarial unificada 2010. A caravana já passou pelas principais
fábricas de Extrema, Cambuí, Pouso Alegre e Santa
Rita . Esta semana está passando por Varginha, Alfenas
e Lavras. A primeira etapa

foi muito positiva, mas esta
segunda está sendo melhor
ainda.
Na região metropolitana
de Belo Horizonte a campanha salarial já está pegando
fogo. Aqui no sul de Minas
não é diferente, pois a cada
dia que passa cresce a mobilização nas fábricas da nossa
região.

Mais do que nunca é a unidade e a garra dos trabalhadores que vão determinar o
rumo das negociações. Portanto, junte-se a nós, participe das atividades e siga as
orientações do seu sindicato.
A vitória nesta campanha
salarial depende de todos
nós. Contamos com você
nessa luta companheiro!
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Negociações começaram e é hora de intensificar a luta!
Varginha

Lavras

A participação dos trabalhadores na luta é Vamos exigir respeito e valorização
fundamental
ara
dar

N

ão importa o nome que se dá
a qualquer regime de exclusão. O fato é que se não houver
unidade e luta, os trabalhadores
nunca receberão a parte que
lhes cabe na divisão daquilo que
se produz e também não receberão nenhum centavo das divi-

sões dos lucros, seja na forma de
PLR, salários, assistência médica, etc.
A hora é agora companheiros,
tenhamos consciência da nossa
responsabilidade. Sem a nossa
participação não haverá conquistas.

Alfenas

Com garra e união a vitória será nossa

A

passagem da primeira caravana por Alfenas mostrou a
unidade e disposição dos metalúrgicos do sul de Minas.
Agora precisamos intensificar
ainda mais nossa mobilização,

pois só vamos conquistar a vitória nesta campanha salarial se
mantivermos essa mesma garra
e união até o final. E isso ai companheirada, juntos vamos conquistar nossas reivindicações.

P

conta
do
aumento
da
demanda,
as
fabricantes de
veículos
seguem exigindo
das autopeças,
que por sua
vez aumentam
a produção e
exigem ainda
Panfletagem e assembleia na Cofap
mais dos trabalhadores.
Quem produz esse crescimenOs efeitos do bom desempeto
é o trabalhador (a). Portanto
nho da indústria automobilística
são refletidos pelo aumento de companheiros de Lavras, a hora
contratações das indústrias de é agora! Vamos exigir respeito
e valorização!
autopeças aqui instaladas.

Negociação com a Fiemg não avança
E

m rodada de negociação realizada na
quarta-feira (22) entre a comissão dos
trabalhadores e a bancada patronal pela
campanha salarial 2010 não houve avanços.
Os patrões continuam enrolando na mesa,
oferecendo um reajuste nos salários e no
piso da categoria que estão muito aquém da
expectativa dos trabalhadores. Uma nova
reunião foi agendada para o dia 27 de setembro (segunda-feira). A caravana vai estar
informando os trabalhadores sobre o resultado desta e das próximas negociações a serem realizadas.
Na reunião os patrões fizeram uma proposta que contempla apenas um insignificante ganho real nos salários e que está muito
abaixo de acordos fechados recentemente
em outros estados.
Diante da postura egoísta dos patrões de

Minas Gerais, os sindicatos envolvidos
na campanha unificada se reuniram
após a negociação
e decidiram que a
partir desta semana
serão intensificadas
as mobilizações na
região metropolitana de BH e no sul de
Minas. Caso não haja
avanços nas próximas negociações os
metalúrgicos de Minas vão começar a
preparar a greve da
categoria.
No domingo (26) foi realizada no Sindi-

cato de BH/Contagem assembleia unificada
estadual onde os trabalhadores rejeitaram
por unanimidade a proposta patronal.

CONFIRA O QUE JÁ FOI CONQUISTADO NO PAÍS
PERNAMBUCO
Reajuste de 9%* (4,24% de aumento real)
* Para salários até R$ 1.600,00

BAHIA
Reajuste de 9% (4,24% de aumento real) e abono de R$ 2.200,00*

* Será pago nas empresas 36 empresas do Complexo Ford

SÃO PAULO

PARANÁ
RENAULT/VOLVO
Reajuste de 10,08% (5,5% de
aumento real)
Abono de R$ 4.200,00
Piso de R$ 1.578,00 (Reajuste
de 10%)
Obs.: Na Volvo, o vale-mercado passou
de R$ 60,00 para R$ 200,00 (reajuste
de 233%)

ABC - MONTADORAS
Reajuste de 10,8% (6,26% de aumetno real)
Abono de R$ 2.200,00
Piso de R$ 1.390,00 (Reajuste de 9%)

Obs.: O mesmo acordo foi aprovado nas montadoras de Taubaté,
São Carlos e Tatuí

ABC - AUTOPEÇAS
Reajuste de 9% (4,6% de aumento real)
Piso de R$ 1.103,00* (Reajuste de 12,56%)
* Empresas com mais de 100 trabalhadores

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS (GM) - Autopeças
Reajuste de 9% (4,52% de aumento real)
Abono de R$ 2.200,00
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