
PATRÕES APELAM PARA JOGO SUJO E PERTURBAM ASSEMBLEIA .... Leia no verso

uNão faça horas extras.
uProduza no mesmo ritmo que os patrões es-
tão impondo à negociação deste ano.
uNão confie em informações vindas dos pa-
trões e confie nos seus dirigentes sindicais.
uParticipe das assembleias realizadas nas 
portarias das fábricas. Neste momento, o apoio 
de todos é fundamental para fazer avançar a 
negociação.
uNão espere que os sindicatos substituam a 
sua vontade e lute junto conosco.

NÃO! Esta foi a resposta unânime dada pelos metalúrgicos mineiros à úl-
tima proposta patronal levada à votação em assembleia unificada reali-
zada no último domingo (2), na praça da Cemig, que também traçou os 

próximos passos a serem seguidos pela categoria na negociação salarial deste 
ano.

Para as três federações que negociam juntas em 2011, a proposta patronal é 
uma provocação à categoria, que deverá ser respondida à altura ao longo desta 
semana.

A assembleia reuniu trabalhadores e lideranças sindicais de todo o Estado, 
ligados à FEM/CUT MG, FITMETAL e FEMETAL. 

Nova rodada de negociação está marcada para a próxima sexta-feira (7). 

SIGA ESTES PASSOS DAQUI 
PARA FRENTE

METALÚRGICOS MINEIROS 
DIZEM             À 

PROVOCAÇÃO PATRONAL

VALORIZAÇÃO PARA QUEM 
PRODUZ E FAZ CRESCER 

CAMPANHA  UNIFICADA  DOS  METALÚRGICOS  DE  MINAS  2011

As lideranças sindicais presentes à assem-
bleia informaram aos participantes que a 

postura patronal em 2011 não tem sido diferen-
te do comportamento adotado em anos ante-
riores.

Embora a indústria mineira cresça acima da 
média nacional, a choradeira é aquela que a 
categoria já conhece.

Nós, que produzimos as riquezas, não pode-
mos nos deixar enganar, pois, no que depender 
dos patrões, os metalúrgicos de Minas Gerais 
permanecerão desvalorizados em relação a 
companheiros de outras regiões do país.

A alternativa que temos, portanto, é ir à luta. 

Choradeira patronal 
continua a mesma

Até o momento, foram realizadas três ro-
dadas de negociação. A última proposta 

apresentada pela Federação das Indústrias 
do Estado de Minas Gerais (Fiemg) prevê 
dois índices de reajuste: 8%, nas empresas 
com até 50 empregados, e 8,5%, nas que 
empregam 51 ou mais trabalhadores.

Em relação ao piso salarial da categoria, 
os valores propostos variam de R$ 660,00 
para empresas com até 10 empregados, 
a R$ 954,80, nas que empregam mais de 
1000 trabalhadores. 

A última proposta patronal não prevê pa-
gamento de abono e mantém a disposição 
das empresas de obter autorização para 
utilizar banco de horas com duração de um 
ano.

A contraproposta encaminhada 
pelas três federações é de 

5% de aumento real (acima da 
inflação) e abono de um salário 
nominal para toda a categoria.

O piso salarial, por sua vez, 
seria limitado a duas faixas: R$ 
923,78, nas empresas com até 
400 empregados, e R$ 1.144,00, 
nas que empregam 401 ou mais 
trabalhadores. 

A categoria também reivindica 
redução da jornada de trabalho 
para 40 horas semanais, garantia 
de emprego ou salário até 31 de 
dezembro deste ano e licença-
-maternidade de 120 dias.

Proposta patronal Nossa contraproposta

 NÃO 
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Descaso e jogo sujo dos patrões de 
Minas Gerais
A ganância dos patrões mineiros não tem limite. 

Práticas antissindicais, jogo sujo e propostas 
rebaixadas são alguns dos ingredientes do “pa-
cote de maldades” que eles estão utilizando para 
impedir a nossa vitória nesta campanha salarial.  

Uma prova disso aconteceu no último domingo, 
durante assembleia unificada na Praça da Cemig, 
quando tentaram infiltrar um bate-pau para filmar 
nossa atividade. O “espião” felizmente foi des-
coberto a tempo e saiu em disparada. Na fuga, 
deixou cair o seu boné, em que estava instalada 
uma micro-câmera.

Outro fato lamentável que ilustra a mentalida-
de “jurássica” dos patrões de Minas são as filma-
gens constantes das falas de diretores do Sindi-
cato dos Metalúrgicos de Betim, quando estes se 

dirigem aos trabalhadores nos restauran-
tes da Fiat para informá-los sobre o anda-
mento da campanha salarial. Os diretores 
do sindicato vêm sofrendo provocações e 
um deles chegou a ser agredido por um 
segurança patrimonial da montadora.

Somados a esses fatos, a presença 
permanente da Polícia Militar nas porta-
rias das fábricas, para reprimir nossas 
manifestações e intimidar trabalhadores. 

O que os patrões estão fazendo não é 
só jogo sujo, mas também é crime con-
tra a democracia. Os sindicatos estão 
denunciando toda esta situação à Comis-
são de Direitos Humanos da Assembleia 
Legislativa do Estado e à Polícia Federal, 
para que seja realizada uma rigorosa in-
vestigação que leve à punição dos res-
ponsáveis.  

Em resposta à provaca-
ção patronal, metalúrgi-

cos da Magna (antiga Resil 
Minas), em Igarapé, decre-
taram “estado de greve” na 
última sexta-feira (30), em 
assembleia realizada na 
portaria da fábrica que con-
tou com a presença de tra-
balhadores do primeiro e do 
segundo turnos.

“Além de o reajuste ofere-
cido pela Fiemg ser pouco 
superior à inflação acumulada no último 
ano, a proposta não inclui abono e ain-
da pede autorização para a utilização de 
banco de horas, o que os trabalhadores 
da Magna consideram inaceitável”, afir-
ma João Alves de Almeida, presidente 
do Sindicato dos Metalúrgicos de Betim, 
Igarapé e São Joaquim de Bicas.

Segundo ele, a decretação do “estado 
de greve” tem ainda o objetivo de fazer 
com que a Magna apresente uma pro-
posta de plano de cargos e salários que 
elimine diferenças salariais para metalúr-
gicos que cumprem funções idênticas.

A empresa foi comunicada da decisão 
no mesmo dia. O que significa que uma 
paralisação pode se iniciar a qualquer 
momento.

Metalúrgicos da Magna, em Igarapé, já 
deram resposta à provocação

PLENÁRIA GERAL 
UNIFICADA DA 
CAMPANHA 
SALARIAL 2011
Data: 06/10/2011 (Quinta-feira), 
Horário: 13 horas
Local: Escola Sindical 7 de Outubro 
(Rua Nascimento, 101 – B. Barreiro de Cima – Belo Horizonte)

Próxima 
negociação será 

na sexta-feira 
(7 de outubro)

Atenção, companheira-
da, na próxima sexta-feira 
(7), haverá nova rodada de 
negociação na FIEMG. Va-
mos ficar atentos, pois, caso 
os patrões mantenham a 
intransigência e não melho-
rem sua proposta, nós, tra-
balhadores, teremos que 
avançar na luta. 

Metalúrgicos da Magna dão exemplo de mobilização  

Micro-câmera encontrada no boné do espião


