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Vamos lotar a 
Praça da Cemig!
Os metalúrgicos mineiros ain-

da não tiveram seu esforço 
reconhecido pelos patrões 

com um aumento real decente nos 
salários. A proposta econômica 
apresentada pela Federação das In-
dústrias do Estado de Minas Gerais 
(FIEMG), na semana passada, está 
bem abaixo do que os metalúrgicos 
já conquistaram em outros estados. 

Esta proposta é um “tapa na cara” 
da companheirada e mostra que re-
conhecimento é uma palavra que os 
patrões só entendem quando os tra-
balhadores cruzam os braços e re-
solvem parar a produção. 

Precisamos responder à provoca-
ção, mostrando toda nossa indigna-
ção contra a ganância dos patrões. 

Para a situação mudar, você, traba-
lhador, tem que se envolver na luta 
e se mobilizar. O sindicato sozinho 
não consegue nada, precisamos de 
você lutando do nosso lado.

No dia 02 de outubro (domingo), 
será realizada uma assembleia esta-
dual histórica em Contagem para re-
forçar nossa unidade e garantir avan-
ços na negociação. Junte-se a nós! 

Os trabalhadores dos Correios, 
bancários e professores mostraram 
que só com resistência é possível 
vencer a intransigência dos patrões. 
Agora é a vez dos metalúrgicos.

Vamos lotar a Praça da Cemig 
(local da missa do 1º de Maio) e 
mostrar a força dos metalúrgicos 
de Minas! 

Os sindicatos de Contagem / BH e Be-
tim vão disponibilizar ônibus, a partir 
das 09 horas, para levar os trabalhado-
res até a Praça da Cemig. Veja abaixo 
os locais de saída:

Contagem / BH
lContagem - Praça do Fórum
lCentro de BH - Praça da Estação 
(Passando pela Avenida Amazonas)
lBarreiro - Praça da FEBEM

Betim - Sede do Sindicato
lIgarapé*
lSão Joaquim de Bicas*
* Para saber local de saída ligue 3539.6500

Especiais para a 
Praça da Cemig

Assembleia Unificada
Para avaliar a negociação e definir o rumo 

da campanha salarial unificada 2011

Dia 02 de outubro (domingo), às 10 horas
Na Praça da Cemig em Contagem

Sua participação fortalece nossa luta!
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V&M - Contagem

Jabil -  Betim

CNH -  Contagem

Jabil -  Betim

Magna -  Betim

O que os patrões oferecem até agora é inaceitável! 

Diante dos resultados obtidos pelas em-
presas nos últimos 12 meses, há es-

paço para que a categoria avance mais. É 
hora, portanto, de darmos o recado que os 
patrões precisam ouvir: merecemos e que-
remos mais!

O que os patrões oferecem até 
agora é insuficiente wdiante 

do esforço que fizemos nos últi-
mos 12 meses. A proposta patro-
nal prevê dois índices de reajus-
te: 7,5%, nas empresas com até 
50 empregados, e 8%, nas que 
empregam 51 ou mais trabalha-
dores.

Como a inflação acumulada de 
agosto do ano passado a agosto 
deste ano chegou a 7,4%, a pro-
posta praticamente só repõe a 
perda salarial que acumulamos 
no período. 

A proposta de piso salarial apresentada pelos pa-
trões também é vergonhosa. Para se ter uma ideia, 

o que os patrões propõem para os metalúrgicos repre-
sentados pela FIT Metal e FEM-CUT que trabalham 
nas menores empresas é apenas R$ 660,00.

Pouco acima, portanto, do salário mínimo que pas-
sará a vigorar no país a partir de janeiro do ano que 
vem: R$ 619,21.

Já no caso dos metalúrgicos representados pela FE-
METAL que trabalham nas menores empresas, a ver-
gonha é ainda maior: o menor piso seria de R$ 624,80 
– menos de R$ 5,00 acima do salário mínimo nacional 
em 2012.

Já em relação ao abono, 
os patrões não apre-

sentaram nenhuma pro-
posta para o conjunto da 
categoria no Estado.

O que a proposta pre-
vê o pagamento de R$ 
432,00 somente nas em-
presas que não possuem 
programa de Participação 
nos Lucros ou Resultados 
(PLR). Inaceitável!

PISO SALARIAL ABONO

Merecemos e queremos mais!

VALORIZAÇÃO PARA QUEM PRODUZ E FAZ CRESCER
Você, que é metalúrgico, sabe de todo o esforço 

que fez nos últimos 12 meses. Para fazer a sua 
parte, você sacrificou o convívio familiar, o lazer e, em 
muitos casos, até mesmo a possibilidade de se qualifi-
car melhor. Foi graças ao seu trabalho que a indústria 
mineira cresceu o dobro da média nacional.

Ganância patronal 
Depois de ter feito a sua parte, é mais do que justo 

que, agora, você seja recompensado. Mas as empre-
sas não pensam assim. 

Por isso, apresentaram uma proposta tão rebaixa-
da. Isso tem um nome: ganância!

Com o nosso trabalho, a economia cresce
Ao apresentarem uma proposta tão rebaixada, as 

empresas também mostram que não têm nenhuma 
responsabilidade social, pois, quando o salário do tra-
balhador aumenta, todo mundo ganha.

Ganha o comércio, que passa a vender mais; ga-
nham outras indústrias, que precisam produzir mais; 
ganha a sociedade, que vê aumentar a oferta de em-
pregos. 

Valorizar quem produz e faz crescer faz bem, por-
tanto, à sociedade e ao país. Vale lembrar que, em 
2009, o Brasil só foi capaz de superar a crise mundial 
porque apostou no mercado interno. Foram os au-
mentos salariais que mantiveram a economia aqueci-
da. É isso que os patrões precisam entender.

É hora, portanto, de aumentar a 
pressão para convencer os pa-

trões que merecemos ser valoriza-
dos na mesma medida do esforço 
que realizamos e das riquezas que 
geramos. 

Os sindicatos que integram a 
campanha unificada da categoria 
têm buscado fazer a sua parte (fo-

tos acima) e não podem substituir a 
vontade do trabalhador. É o traba-
lhador mobilizado que pode fazer 
avançar a negociação deste ano.

É por isso que contamos com a 
presença de todos na assembleia 
do próximo domingo. Chegou a 
hora de os metalúrgicos mineiros 
mostrarem sua força!

Chegou a hora de mostrar nossa força 

Eles foram à luta e já conquistaram 

AUTOPEÇAS, FORJARIA 
E PARAFUSOS
SÃO PAULO - REAJUSTE: 10%

MÁQUINAS E 
ELETRÔNICOS
SÃO PAULO - REAJUSTE: 10%

FUNDIÇÃO E 
ESTAMPARIA
SÃO PAULO -  REAJUSTE: 10%

TREFILAÇÃO E EQUIPAMENTOS 
RODOVIÁRIOS
SÃO PAULO -  REAJUSTE: 10%

MONTADORAS
RENAULT -  São José dos Pinhais (PR)
AUMENTO REAL: 3,5%
ABONO: R$ 5.000

GM - São Caetano do Sul / São José Campos (SP)
REAJUSTE: 10,8%
ABONO: R$ 3.000

MERCEDES - São Bernardo do Campo (SP)
REAJUSTE: 10,5%
ABONO: R$ 2.700

Tem mais: patrões também querem banco de horas
Para completar, os patrões também querem autorização para utilizar 

banco de horas com duração de um ano. Ou seja, além de não valoriza-
rem o nosso esforço, ainda pretendem dispor de todo o nosso tempo sem 
pagar absolutamente nada por isso.


