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Neste domingo é o 2º turno das eleições. Seu voto, companheiro, 
e o da maioria dos brasileiros decidirão que país teremos nos 
próximos quatro anos. Pense bem antes de votar. Em Minas já 
conhecemos estes dois candidatos e o trabalhador metalúrgico 
sabe muito bem qual é a melhor opção para o futuro do Brasil.

No próximo domingo 
o seu voto decide

voltar 
ao 

passado

Continuar 
para 

o futuro
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No próximo domingo, não tenho dúvida, vou votar Dilma 
de novo porque considero que é a melhor opção para a 

classe trabalhadora do Brasil. Os dois candidatos em disputa 
representam interesses totalmente opostos para os trabalha-
dores do nosso país.

Aécio é representante do neoliberalismo, candidato das 
elites, das privatizações, da retirada de direitos dos trabalha-
dores. Aécio é do mesmo partido do ex-presidente FHC, que 
quando governou o Brasil chamou os aposentados de vaga-
bundos, aprovou o fator previdenciário e assinou a medida 
provisória permitindo a terceirização. Foi no seu governo que 
as empresas passaram a aplicar o banco de horas indiscrimi-
nadamente, destruindo a saúde e o lazer dos trabalhadores.

Dilma, mesmo com o agravamento da crise econômica mun-
dial durante seu governo, conseguiu manter o nível de gera-
ção de empregos. Com incentivos fiscais para a indústria e, 
principalmente através de sua política social (que melhorou a 
distribuição de renda e aumentou o poder de compra dos bra-
sileiros),  ela conseguiu que a economia do Brasil continuasse 
andando pra frente. 

Companheiros, eu poderia 
passar o dia todo escreven-
do sobre as diferenças que 
existem entre um candidato e 
outro no que se refere a proje-
tos que beneficiaram aos tra-
balhadores, mas não precisa. 
Acho que quem é trabalhador 
assalariado sabe reconhecer 
essas diferenças. É por isso 
que neste domingo, para ga-
rantir mais avanços para os 
trabalhadores do Brasil, eu 
voto Dilma porque é garantia 
da continuidade de nossa ca-
minhada para um futuro me-
lhor.

Na verdade, nestas questões é quase impossível fazer 
algum tipo de comparação, pois no governo de FHC 

praticamente nada foi feito. 
No governo FHC, por exemplo, foram criadas apenas 11 

escolas técnicas e nenhuma universidade federal. Durante 
o governo Lula e Dilma foram criados 214 escolas técnicas 
e 18 universidades federais.

Os gastos públicos em saúde no governo de FHC foram 
de 28 bilhões. No governo Dilma esse gasto alcança 106 
bilhões.

FHC investiu 17 bilhões em educação. Hoje, no governo 
Dilma, o gasto público em educação chega a 94 bilhões.

Lula, Dilma e o PT criaram outros programas como, por 
exemplo, Minha Casa Minha Vida que já beneficiou mais de 
1,5 milhões de pessoas.
u O projeto Luz para todos, que já beneficiou 9,5 milhões 

de pessoas
u O Programa Mais Médicos, que trouxe 14 mil novos 

profissionais para trabalharem em regiões do Brasil onde 
ninguém queria ir, levando atendimento de qualidade para 

mais de 50 milhões de pessoas que moram nessas locali-
dades.
u O programa Brasil sem Miséria que retirou 22 milhões 

de brasileiros da pobreza extrema.
u O Pronatec (cursos técnicos gratuitos) que já beneficiou 

a mais de 6 milhões de pessoas, que ganharam, com isso, a 
possibilidade de conquistar um emprego e salário melhores.
u O PrOuNi permitiu a 1 milhão e 200 mil pessoas, que 

antes não tinham oportunidade, de ingressarem em uma 
universidade.

Companheiros, se vocês 
sabem, entrem em con-

tato com a gente e “refres-
quem” nossa memória, pois 
sinceramente, não lembra-
mos de nada positivo que 
ele tenha feito em Minas 
quando foi governador do 
Estado.

Sabemos que ele imple-
mentou o tal choque de ges-
tão, que arrochou salários 
de trabalhadores em Minas  
e praticamente quebrou o 
Estado, pois aumentou mui-
to a divida publica. 

Sabemos também que ele 
não investiu o mínimo que a 
Constituição determina na 
saúde e educação. Deixou 
de investir nessas duas áre-
as mais de 15 bilhões de re-
ais. Foi no governo dele que 
registrou o maior índice de 
insegurança e homicídios na 
história do Estado.

Os números do governo 
dele mostram que o Estado 
atingiu o pior índice econô-
mico da história mineira. Du-
rante o governo do PSDB 
Minas foi rebaixada do 3º 
para o 6º lugar no ranking de 
competitividade dos estados 
brasileiros.

Os programas de governo 
do PSDB como, por exem-
plo, o Fica Vivo e o Poupan-
ça Jovem fracassaram. O 
primeiro não conseguiu re-
duzir a violência e o segun-
do beneficiou apenas nove 
municípios do Estado.

Pois é companheiros esse 
é o “currículo” de Aécio e do 
Governo tucano em Minas 
Gerais que nós conhece-
mos. Agora, chegou a hora 
de o eleitor mostrar, através 
do seu voto, se quer esse 
governo também para o Bra-
sil.

Voto em Dilma porque é o 
melhor para os trabalhadores Compare e vote no melhor candidato

Aécio é do PSDB.  Seu partido governou Minas de 2002 até 
2014. Também governaram nosso país entre 1994 a 2002. 

Dilma é do PT. Partido que governa o Brasil desde 2002. 
Então, o trabalho dos dois pode e deve ser avaliado pelo povo. 

Emprego
Na era FHC (PSDB), o índice de desemprego no Brasil chegou a 38%.  A 
flexibilização das leis trabalhistas (13º, férias, PLR, banco de horas, am-
pliação da terceirização) era uma proposta de FHC que foi colocada em 
pauta na Câmara dos Deputados por Aécio Neves. Se eleito, será que 
Aécio não vai querer retornar com essas propostas?

Emprego
Nas gestões de Lula/Dilma foram criados 20,8 milhões de novos 
empregos. O índice de desemprego atualmente é de 5,4%. recen-
temente Dilma falou para todo mundo ouvir que os diretos dos traba-
lhadores não serão tocados NEM QUE A VACA TUSSA!

Salários
No final do governo FHC o salário mínimo nacional era de R$ 200,00, ou 
seja, 56 dólares, que na época dava para comprar 1,4 cestas básicas. O 
ministro da fazenda designado por Aécio, caso ele vença a eleição será 
Arminio Fraga, que falou que o salário mínimo “está muito alto”. Então, 
será que Aécio vai continuar a política de valorização do salário mínimo 
nacional?

Salários
Hoje, no governo Dilma, o salário mínimo está em R$ 724,00 que 
corresponde a 321,77 dólares, o que dá para comprar 2,24 cestas 
básicas. Graças ao aumento no poder de compra dos salários dos 
trabalhadores hoje eles podem viajar de avião,fazer faculdade e até 
comprar seu carro. Privilégios que não tinham no governo FHC.

Economia
A taxa de desemprego no final do governo do PSDB em 2002 era de 
12,2% e o lucro médio da Petrobrás era de 4,2% ao ano. A inflação es-
tava na casa dos 9,1%, o PiB per capita estava em 7,6 mil e a produção 
de veículos somava 1,8 milhões.

Economia
De 2010 para cá, nos governo Lula e Dilma tudo mudou e melhorou. 
A taxa de desemprego diminuiu para 5,4% e o lucro médio ao ano 
da Petrobrás subiu para 25,6%. A inflação média atualmente é de 
5,8% e o PiB per capita subiu para 24,1 mil. A produção de veículos 
chegou agora a 3,7 milhões.

Taxa de juro e Banco central
No final do governo tucano do PSDB, a taxa de juro (Selic) chegou 45% ao 
ano.  A dívida pública atingiu 60% nas mãos do mesmo Arminio Fraga, que 
Aécio escolheu para ser seu Ministro da Fazenda. A proposta de Aécio é di-
minuir os bancos públicos. Ora, mas sem Caixa Econômica Federal não exis-
tiriam os programas Minha Casa Minha Vida e Bolsa Família, por exemplo.

Taxa de juro e Banco Central
Atualmente a taxa de juro é de 11% e a dívida pública no governo 
Dilma caiu para 34% do PiB. A proposta de Dilma é não mexer nos 
bancos a fim de garantir a continuidade e ampliação dos programas 
sociais.

Você sabe de alguma coisa 
que o Aécio fez em Minas?

E nas questões das políticas sociais, educação e saúde?

Geraldo Valgas, 
presidente do Sindicato



Em reunião entre Sindicato 
e representantes da Stola 

no Ministério do Trabalho para 
discutir a questão das denún-
cias encaminhadas pelos tra-
balhadores, ficou definido o 
seguinte:

- A empresa respondeu que 
desde 13 de outubro foi solu-
cionada a questão das horas 
extras. Esclareceu que as sa-
ídas dos especiais voltaram a 
ser no horário de 00h20min, no 
máximo. Esclareceu que nas 
últimas semanas foram feitas 
200 novas contratações, o que 
permitiu que a empresa deixas-
se de solicitar trabalho extra.

Sobre a melhoria no lanche 
de alimentação, 
a empresa infor-
mou que a partir 
de agora serão 
os trabalhadores 
que irão montar o 
cardápio do mês.  
No entanto, expli-
caram que farão 
uma pesquisa 
eletrônica com os 
trabalhadores no 

próximo mês para saber a opi-
nião deles sobre a alimentação 
oferecida.

Outra denúncia dos traba-
lhadores é sobre a pratica de 
assédio moral na empresa. 
recebemos informações que 
alguns supervisores estão tra-
tando trabalhadores com ame-
aças, desrespeito e ofensas. 
Para o Sindicato isso é assédio 
moral. Vamos apurar os fatos 
e adotar as medidas cabíveis 
nesse caso. 

É isso aí companheirada, 
continuem denunciando, pois 
só com a colaboração de vo-
cês vamos poder resolver os 
problemas dentro da fábrica.

Após três rodadas de negociação 
no Ministério do Trabalho entre 

representantes da empresa e do 
Sindicato ficou acertado que:
u Adicional de insalubridade - 

A empresa apresentou para o Sin-
dicato a lista de trabalhadores que 
tiveram o adicional insalubridade 
suspenso e concordou que um en-
genheiro de segurança do trabalho 
contratado pelo Sindicato faça um 
novo laudo (levantamento ambien-
tal) para comprovar se os trabalha-
dores têm direito ao adicional de in-
salubridade ou periculosidade. 

A empresa se comprometeu em 
aceitar o resultado do laudo. Serão 
realizadas visitas técnicas na fábrica 
sem avisar o dia ou horário.

A Pipe também concordou em 
continuar pagando o adicional para 
os trabalhadores até o final de no-
vembro, quando deve sair o resul-
tado do novo laudo. Para isso ficou 
agendada uma nova reunião no Mi-
nistério do Trabalho, no dia 28 de 
novembro, às 14 horas.
u Pagamento de horas extras 

fora do cartão - A empresa mani-
festou que não orientou nenhum dos 
seus chefes a exigir que seus subor-
dinados fizessem horas extras fora 
do cartão. Segundo disseram, não é 
pratica da empresa. Ela comprovou, 
através de alguns contracheques, 
que está pagando horas extras. 

O Sindicato insistiu que se os tra-
balhadores denunciaram é porque 
isso está acontecendo realmente e 
manifestou que espera que isso não 
volte a se repetir, pois, 
caso contrário, tomará 
as medidas cabíveis.
u Plano de saú-

de - O plano unifácil 
é gratuito e extensivo 
aos familiares do tra-
balhador. Foi uma con-
quista da companhei-
rada, negociada entre 
o Sindicato e empresa, 
portanto ela não pode 
retirar ou mudar esse 
direito.  

Na reunião no Ministério do Tra-
balho ficou acertado que será feito 
um levantamento para saber quais 
trabalhadores que atualmente tem o 
plano da unipart (plano que é pago), 
querem migrar para o unifácil. 

A empresa se comprometeu em 
restituir todos os trabalhadores que 
migraram da unifácil para a unipart 
desde agosto de 2012, pois a co-
brança feita pela empresa foi irre-
gular já que não teve acordo com o 
Sindicato. 

O funcionário que quiser continu-
ar no unipart, a partir de agora terá 
de confirmar essa decisão no RH. 
A empresa deverá informar a deci-
são do trabalhador para a entidade 
sindical.
u Para os novatos - Para aque-

les funcionários que foram contra-
tados depois da negociação com 
o Sindicato (ou seja, após agosto 
de 2012) e recebiam tratamento 
diferenciado da empresa, também 
ouve mudanças. Antes, somente o 
titular tinha direito a gratuidade, já 
que seus dependentes tinham que 
pagar. A partir de agora os depen-
dentes também terão direito ao pla-
no de saúde gratuito (ou seja, sem 
participação).  

“A união entre trabalhadores e 
Sindicato possibilitou essa vitória. 
Nós estamos lutando pelas reivindi-
cações dos trabalhadores, mas que-
remos também que eles fortaleçam 
sua ferramenta de luta, associando-
se ao Sindicato”, explicou Geraldo 
Valgas, presidente do Sindicato.
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ATENÇÃO

CAMPANHA SALARIAL UNIFICADA 2014

Em mais uma rodada de nego-
ciação pela campanha salarial 

realizada ontem, 20 de outubro, 
os patrões voltaram a apresentar 
uma proposta de reajuste salarial 
que não atende a expectativa dos 
trabalhadores, pois sequer repõe 
a inflação do período. De tão ruim 
que ela é foi rejeitada ainda na 
mesa de negociação. uma nova 
reunião foi agendada para o dia  
31 de outubro, às 10 horas.
Em São Paulo, a patronal está 
adotando a mesma postura in-
t ransigente 
dos patrões 
de Minas. Só 
que lá, traba-
lhadores de 
várias fábri-
cas pararam 
a produção e 
conseguiram 
arrancar um 
acordo vito-
rioso, com 
aumento real 
nos salários. 

Essa postura intransigente dos 
patrões está gerando revolta nos 
trabalhadores também aqui em 
Minas Gerais. Os metalúrgicos es-
tão começando a responder essa 
provocação com a intensificação 
da mobilização no interior das fá-
bricas. 

Esse é o caminho a seguir com-
panheirada. Provocação se res-
ponde com mobilização. Só vamos 
conquistar nossas reivindicações 
,através da luta. E luta se constrói 
com a participação de todos. 

Assembleia da campanha salarial realizada semana passada na 
portaria da Aethra

Em nova reunião de negociação patrões 
não apresentam proposta de aumento real

Sindicato e direção da Pipe discutiram 
pauta dos trabalhadores no MT

Depois de quase 60 jogos e 
a participação de 18 equi-

pes da categoria, chega ao fim 
o campeonato de futsal dos me-
talúrgicos de BH/Contagem e 
região em comemoração aos 80 
anos de fundação do Sindicato. 

As semifinais foram realiza-
das no último fim de semana. 
Na primeira partida a Acument 
venceu o time da Condor pelo 
placar de 7 X 3. No segun-
do jogo, a Conecta derrotou 
o Novo Tirol pelo marcador 
apertado de 7 X 6. 

Portanto, a grande final será 
entre os times da Conecta e 

Acument, em jogo a ser disputa-
do no dia 09 de novembro (do-
mingo), às 10h, no ginásio do 
Sindicato. Na preliminar, às 09 
horas, os times do Novo Tirol e 
Condor jogam pelo 3º lugar.

Convidamos a todos os traba-
lhadores a comparecem ao gi-
násio para assistir esta grande 
final. Venha conhecer o grande 
campeão da nossa categoria. 
Haverá entrega de troféus para 
as equipes melhores colocadas, 
ao artilheiro do campeonato e 
para o goleiro menos vazado. 
Também entregaremos o troféu 
ao “bola cheia” da rodada.

Sindicato e Stola se reuniram para 
discutir denuncias de trabalhadores

Acument e Conecta 
fazem a final do 

campeonato de futsal

o Clube dos Metalúrgicos não funcionará 
no próximo dia 26/10 (domingo), 
devido ao 2º turno das eleições.


