
Ano       nomenAl

Companheiros, o ano de 
2010 está chegando ao 
fim e nós da direção da 

Federação Estadual dos Meta-
lúrgicos (FEM/CUT-MG) esta-
mos bastante satisfeitos com 
os resultados alcançados, pois 
conseguimos o crescimento da 
nossa entidade e conquistamos 
avanços importantes para a ca-
tegoria em todo estado. 

A aquisição da nossa sede 
própria no ano passado foi a 
consolidação de um sonho, pois 
depois de cinco anos de funda-
ção da nossa Federação dei-
xamos finalmente “o aluguel” e 
passamos para a nossa “casa 

própria”. Este ano conseguimos 
estruturar totalmente a nossa 
nova “casa” para receber os 
companheiros oriundos de vá-
rias partes do Estado e, princi-
palmente, para avançar na luta 
pela ampliação de direitos dos 
trabalhadores metalúrgicos de 
Minas Gerais. 

O crescimento da nossa enti-
dade não está refletido somente 
na questão estrutural. Ela pode 
ser percebida através das vitó-
rias conquistadas nas eleições 
dos sindicatos de Alfenas, Pou-
so Alegre e Extrema.

Outra grande conquista para 
nós metalúrgicos foi a vitória na 

campanha salarial deste ano, 
pois conseguimos um reajuste 
nos salários de 9%, o que repre-
senta um aumento real de 4,5%, 
que é o maior ganho real na his-
tória dos metalúrgicos de Minas 
Gerais. Isso prova que nós da 
FEM/CUT-MG acertamos quan-
do novamente apostamos na 
unidade como principal caminho 
para conquistar a vitória. 

Para fechar o ano com “chave 
de ouro”, estamos confiantes de 
que o projeto que melhor atende 
os interesses dos trabalhadores, 
representado pela candidata do 
PT, Dilma Roussef, vencerá ase-
leição para presidente do Brasil 

metalúrgicos de minas estão com Dilma
Veja na página 4

no próximo dia 31 de outubro. 
Para isso contamos com seu 
voto companheiro, pois precisa-
mos garantir a continuidade das 
mudanças positivas que estão 
acontecendo no nosso país.

Portanto, foi um ano de gran-
des conquistas e de avanços 
históricos. Foi um ano fenome-
nal. Agora é preciso manter essa 
unidade para enfrentar os desa-
fios que virão em 2011 e que se-
rão tão ou mais difíceis  que os 
que enfrentamos em 2010. Gar-
ra para vencer e repetir a dose, 
os metalúrgicos já mostraram 
que tem. 

Então...que venha 2011!
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“Esta campanha salarial foi 
bastante positiva tanto pela 
vitória histórica que con-
quistamos como pela ma-
turidade que mostraram os 
trabalhadores. Em todas as 
assembléias realizadas nas 
portarias das fábricas de BH, 
Contagem, Betim e Santa 
Luzia, na região metropolita-

na, a grande maioria dos companheiros paravam para 
pegar os boletins e ouvir o recado do sindicato.” 

Adilson Pereira, Coordenador Poítico do Sindicato de BH/
Contagem
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Campanha Salarial Unificada 2010
Metalúrgicos de Minas Gerais

Com 

tem que ter 
crescimento

aumento 

Reposição INPC
Aumento Real
Piso salarial digno
40 horas semanais
Abono 

Depois de quase dois me-
ses de negociações com 

FIEMG, a campanha salarial 
unificada 2010 chegou ao fim 
e os metalúrgicos de Minas 
Gerais conquistaram um re-
ajuste nos salários de 9% na 
sua maior faixa, com aumen-
to real de aproximadamente 
4,5%, o maior ganho real na 
história dos metalúrgicos do 
Estado. 

Os pisos salariais da cate-
goria foram reajustados en-
tre 10% a 12,09%. Uma das 
prioridades nas negociações 
deste ano foi a de valorizar 
o piso da categoria. O obje-
tivo foi atingido, embora nas 
próximas negociações vamos 
nos empenhar para avançar 

ainda mais nessa questão, 
pois o piso do metalúrgico mi-
neiro continua sendo um dos 
mais baixos do país.

A FEM/CUT-MG, mais uma 
vez se uniu a FITMETAL e 
FEMETAL e realizou uma 
campanha unificada. Essa 
unidade na luta vem trazendo 
excelentes resultados, pois os 
mais de 250 mil metalúrgicos 
do Estado, representados por 
essas três federações, vem 
conquistando uma sequência 
histórica de aumento real nos 
salários. Nos próximos anos 
vamos intensificar ainda mais 
essa unificação para continu-
ar conquistando a ampliação 
de direitos dos metalúrgicos 
mineiros.

Vitória histórica!
Campanha Salarial Unificada 2010 dos Metalúrgicos de Minas Gerais 

“Sabíamos que seria uma campanha salarial difícil, pois quando o assunto é dinheiro, os patrões 
ficam ainda mais intransigentes. Mas a participação em peso dos trabalhadores na luta inclinou 
a balança a nosso favor e foi fundamental para que os metalúrgicos de Minas Gerais vencessem 
mais este desafio.” - Cláudio Roberto, presidente do Sindicato de Alfenas

“Em Belo Horizon-
te e Contagem os 
trabalhadores se 
uniram ao sindica-
to e partiram para 
a luta. A mobiliza-
ção começou for-
te e cresceu ainda 
mais nas últimas 
semanas. A com-

panheirada mostrou disposição de con-
quistar na luta suas reivindicações.” 
João Batista,
Coordenador Políico do Sindicato 
de BH/Contagem 

“Os trabalhado-
res de Santa Lu-
zia reconhecem 
a importância de 
participar das as-
sembleias, pois 
sabem que esse é 
um dos principais 
caminhos para a 

categoria conquistar avanços. Parabéns 
companheirada por este acordo vitorioso!”
Julio Martins, 
Diretor do Sindicato de Santa Luzia 
e da FEM/CUT-MG

“No inicio, a ne-
gociação com a 
FIEMG estava 
muito travada, 
mas tão logo co-
meçamos a in-
tensificar a mo-
bilização houve 

mudanças na atitude dos patrões e a 
negociação avançou. No final consegui-
mos fechar este acordo vitorioso para os 
trabalhadores de Pouso Alegre e todo 
Estado.” 
Xororó, presidente do Sindicato de
Pouso Alegre

Cresceu a luta, 
cresceram as conquistas

Companheiro, você fez a diferença!

“Se não houvesse participação dos trabalhadores na luta, teríamos mais dificuldades. Fe-
lizmente os companheiros mostraram consciência e participaram em peso das atividades. 
Essa disposição da companheirada refletiu no andamento da negociação e foi decisiva para 
o fechamento do acordo.” - Tadeu, presidente do Sindicato de Varginha

V&M - BH

TOSHIBA - Contagem

USIMINAS - Pouso Alegre



“Esta campanha salarial foi 
bastante positiva tanto pela 
vitória histórica que con-
quistamos como pela ma-
turidade que mostraram os 
trabalhadores. Em todas as 
assembléias realizadas nas 
portarias das fábricas de BH, 
Contagem, Betim e Santa 
Luzia, na região metropolita-

na, a grande maioria dos companheiros paravam para 
pegar os boletins e ouvir o recado do sindicato.” 

Adilson Pereira, Coordenador Poítico do Sindicato de BH/
Contagem
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Sindicatos que negociam em separado

Campanha Salarial Unificada 2010 dos Metalúrgicos de Minas Gerais 

Cresceu a luta, 
cresceram as conquistas

Ao contrário do que 
muitos imaginam, 

o acordo histórico dos 
trabalhadores metalúr-
gicos de Minas Gerais 
não foi possível só por-
que a indústria do setor 
obteve recorde de cres-
cimento. A conquista foi 
possível principalmente 
porque houve envolvi-
mento dos trabalhado-
res na luta e porque os 
sindicatos novamente 
apostaram na unidade 
como um dos principais 
caminhos para chegar à 
vitória.

As atividades unifica-
das realizadas na região 

metropolitana de BH 
contaram com a partici-
pação em peso dos tra-
balhadores. Inclusive na 
Jabil em Betim e na V&M 
em BH houve atrasos na 
entrada dos turnos por 
mais de uma hora. De-
pois de um muito tempo 
a “gigante” V&M sofreu 
atraso na produção por 
quase duas horas por-
que os trabalhadores 
não se intimidaram e só 
entraram para trabalhar 
depois de ouvirem o re-
cado do sindicato. 

No sul de Minas não 
foi diferente. Este ano 
as caravanas do coman-

do sul, que percorreram 
as principais fábricas de 
Varginha, Pouso Ale-
gre, Alfenas, Extrema, 
Camanducaia, Cambuí, 
Santa Rita e Lavras du-
rante várias semanas, 
vieram com mais força 
ainda e contaram com a 
participação maciça dos 
trabalhadores nas ativi-
dades. Essa disposição 
dos trabalhadores refle-
tiu na mesa de negocia-
ção e foi decisiva para o 
fechamento deste acor-
do vitorioso. 

Vitória da garra, pa-
rabéns metalúrgicos 
de Minas Gerais!

Companheiro, você fez a diferença! Acordo fechado em Vespa-
siano e Região

Após três rodadas de negociação, 
os metalúrgicos de Vespasiano e 
Região encerraram a campanha 
salarial 2010 com a conquista de 
um acordo vitorioso que prevê um 
reajuste nos salários de 9% para 
trabalhadores de empresas com 
mais de 50 empregados, abono e 
outros avanços.  Para empresas 
com menos de 50 trabalhadores, 
o aumento nos salários é de 8,7%. 

em Timóteo já começou a 
negociação

A data base dos metalúrgicos de 
Timóteo é 1º de novembro, mas 
as negociações com a patronal já 
começaram. A mobilização cres

ce a cada semana que passa na 
portaria das fábricas e os traba-
lhadores estão unidos com o sin-
dicato na luta pela ampliação de 
seus direitos.

em Juiz de Fora, a campa-
nha salarial está próxima 
do seu encerramento

A campanha salarial dos me-
talúrgicos de Juiz de Fora está 
próxima do fim. Houve avanços 
das negociações nas últimas se-
manas e está sendo construída 
na mesa uma proposta que será 
levada para avaliação dos traba-
lhadores em assembléia a ser re-
alizada está semana. 

em João monlevade cresce 
a mobilização

Até agora foram realizadas duas 
negociações com a patronal. O 
Sindicato vem intensificando a 
mobilização nas portarias das fá-
bricas. A FEM/CUT-MG reafirma 
o seu compromissode estar jun-
to com os companheiros na luta 
por um acordo vitorioso que traga 
avanços tanto para os trabalha-
dores de João Monlevade como 
Timóteo.

extrema e Cambuí

Até o fechamento desta edição, 
na sexta-feira (22), a patronal 
estava avaliando uma proposta 
apresentada pelos representan-
tes dos trabalhadores.

“Se não houvesse participação dos trabalhadores na luta, teríamos mais dificuldades. Fe-
lizmente os companheiros mostraram consciência e participaram em peso das atividades. 
Essa disposição da companheirada refletiu no andamento da negociação e foi decisiva para 
o fechamento do acordo.” - Tadeu, presidente do Sindicato de Varginha

V&M - BH

TOSHIBA - Contagem

FRUM - Extrema

BETHA - CambuíUSIMINAS - Pouso Alegre

AETHRA - Betim

THySSENkRUPP - Santa Luzia
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Os metalúrgicos de Minas Gerais são tra-
balhadores politizados que sabem ava-

liar perfeitamente as diferenças que existem 
entre os dois projetos que estão apresenta-
dos nesta eleição para presidente do Brasil, 
por isso estão com Dilma. 

O apoio dos metalúrgicos a candidatura de 
Dilma Roussef ficou comprovado nas mani-

festações que os Metalúrgicos da CUT vem 
realizando em Minas Gerais, como as rea-
lizadas nas portarias de várias fábricas da 
nossa categoria em Contagem durante a se-
mana passada. Valeu companheirada e no 
dia 31 de outubro não esqueçam...

Vote 13, Dilma na cabeça, para o Brasil 
continuar avançando!

Companheiros, no dia 
31 de outubro será 

realizado o segundo tur-
no da eleição para presi-
dente da republica. Dois 
projetos estão em dispu-
ta e será o seu voto que 
vai decidir o destino do 
Brasil para os próximos 
quatro anos. Um repre-
senta a oligarquia, os 
empresários, os podero-
sos, esse pessoal de ter-
no e gravata que “suga” 
trabalhador, come nos 
melhores restaurantes e 
arrota caviar. 

O outro projeto foi fei-
to pensando em gente 
como você e tem como 
objetivo reduzir as dife-
renças e as desigualda-
des no país, priorizando 
a inclusão social.

José Serra é o candida-
to do PSDB e representa 
os poderosos deste país. 
O líder deste partido, Fer-

Vote Dilma, para o Brasil 
continuar avançando!

uDesemprego de 12,2%

uSalário mínimo era de U$ 86,21 (200 reais)

u Inflação era de 12,56%

u3,6 milhões de famílias com assistência social

uNão existia SAMU

u11 Escolas técnicas

uUma universidade

uNem um centavo para comprar a casa própria

nando Henrique Cardoso 
já governou o Brasil por 
oito anos e colocou os 
trabalhadores num abis-
mo sem tamanho. Nun-
ca antes na história um 
governo atacou tanto os 
direitos dos trabalhado-
res como o fez o governo 
tucano de FHC. 

Dilma Roussef é a can-
didata do PT indicada por 
Lula e juntos criaram o 
Minha Casa, Minha Vida. 
Durante o tempo que foi 
a Chefe da Casa Civil, 
Dilma coordenou o Pro-
grama de Aceleração do 
Crescimento (PAC) que 
tem gerado milhões de 
empregos e um ritmo de 
desenvolvimento nunca 
antes visto no país. 

A imprensa nacional e 
internacional e até os pio-
res inimigos reconhecem 
que o governo Lula foi o 
melhor que o país já teve. 

O índice de aprovação do 
governo Lula está acima 
de 80%. Isso mostra cla-
ramente que o povo bra-
sileiro quer a continuida-
de desse projeto. 

No dia 31 de outubro 

uDesemprego caiu para 6,2%

uSalário mínimo subiu para U$ 291 (510 reais)

u Inflação de 4,49%

u12,6 milhões de famílias no bolsa família

u1.347 cidades com o SAMU

u214 Escolas técnicas

u14 universidades

o Brasil de FHC e Serra o Brasil de lula e Dilma

metalúrgicos de minas 
Gerais estão com Dilma

Metalúrgico consciente, vota Dilma Presidente!

os brasileiros vão decidir 
se querem a continuida-
de desse projeto que tem 
dado certo, votando em 
Dilma, ou se apostam na 
mudança, correndo o ris-
co de sofrer o mesmo re-

trocesso que tivemos há 
oito anos atrás quando 
os tucanos (esse mesmo 
grupo de José Serra) go-
vernaram o país e joga-
ram os trabalhadores no 
“fundo do poço”. 

u28 milhões de pessoas saíram da pobreza extrema 
e em 2016 a miséria deve ser erradicada do país.uMiséria aumentou no Brasil

u400 mil famílias com dinheiro na mão para comprar 
casa própria


