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No horóscopo chinês, o ano 
de 2014 foi o ano do ca-
valo, que significa resis-

tência e sabedoria para retirar 
aprendizado de todas as dificul-
dades enfrentadas. Coincidência 
ou não, 2014 foi de muito apren-
dizado onde as conquistas foram 
obtidas através de muita luta, re-
sistência e unidade. Foi um ano 
em que os metalúrgicos precisa-

ram mostrar toda sua bravura e 
força para superar as adversida-
des.

Fatos importantes que aconte-
ceram este ano e que foram mar-
cantes para o país, como as elei-
ções para presidente de república 
e a Copa do Mundo, acabaram 
refletindo e dificultando a luta por 
avanços para os metalúrgicos e 
os trabalhadores de todo o Brasil.

Mas assim como o cavalo do 
horóscopo chinês, mesmo diante 
de tantas dificuldades que atra-
vessamos, conseguimos resistir 
e arrancar forças para avançar. 
Agora está chegando 2015. Tam-
bém deverá ser um ano difícil, 
mas com unidade e garra vamos 
conquistar um ano melhor, com 
grandes vitórias para todos os 
metalúrgicos de Minas Gerais.

Resistimos e

avançamos

2014
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RETROSPECTIVA 2014
Fatos e conquistas que marcaram o ano para os metalúrgicos de BH/Contagem e região
CAMPANHA SALARIAL UNIFICADA 

Mesmo com a intransigência dos patrões e diante de cenário político desfavorável, que 
prejudicou a nossa luta, conseguimos fechar um acordo na campanha salarial que 

garante a sequência ininterrupta de aumento real nos salários para os metalúrgicos de 
Minas Gerais. 

Mais uma vez conquistamos um número recorde de acordos de PLR na categoria e com valores, na maio-
ria dos casos, superiores aos conquistados em anos anteriores. O Sindicato realizou dois seminários de 

capacitação para os membros das comissões, que foram importantes para ajudar na conquista de melhores 
acordos.

Em 2014 foram criados mais cinco comitês sindicais por empresas na nossa ca-
tegoria. Os CSEs, como são conhecidos, representam o futuro da organização 

por local do trabalho e chegam para fortalecer a luta dos trabalhadores da nossa 
categoria no chão de fábrica.

Em várias empresas da categoria, como a IFN, Sofir, Isomonte e Indumyll aconteceram paralisações e gre-
ves que permitiram aos trabalhadores conquistar suas reivindicações e combater abusos e arbitrariedades 

cometidos pelas empresas.

Um dos maiores exem-
plos de unidade e garra 

em 80 anos de história do 
nosso Sindicato foi a greve 
de ocupação que aconte-
ceu em 1989 na Vallourec. 
Em 2014, os trabalhadores 
da empresa resgataram 
esse espírito guerreiro mos-
trado pelos seus colegas 
no passado, e em assem-
bleias realizadas no final 
de novembro, aprovaram o 
estado de greve e a história 
pode repetir.

Como acontece todo ano, foi realizado a na 
Praça da Cemig, manifestação e missa em 

comemoração ao 1º de Maio, Dia internacional do 
Trabalhador. O Sindicato mais uma vez foi um dos 
organizadores do evento. Em 2014 completou 50 
anos da instauração do governo militar no Brasil e 
os mais de 5 mil trabalhadores reunidos na Praça 
clamaram por Ditadura Nunca Mais! 

Durante o ano de 2014, além dos seminários de PLR, o Sindicato, através 
das suas secretarias de Saúde e Segurança do Trabalhador, Imprensa e de 

Mulheres realizou vários eventos de formação.

Em 2014 o Sindicato dos Metalúrgicos de 
BH/Contagem e região completou 80 

anos de fundação. Para comemorar essa 
data tão importante, foram realizadas várias 
atividades. Em agosto, mês do aniversário 
da nossa entidade, aconteceu um evento 
com lançamento de revista e entrega de 
placas para homenagear várias pessoas 
que ajudaram a escrever a história da nossa 
categoria.

Nas eleições presidenciais, a candi-
data dos trabalhadores Dilma Rous-

seff derrotou o candidato tucano, Aécio 
Neves e governará o Brasil nos próxi-
mos quatro anos. Seus principais desa-
fios serão a retomada do crescimento e  
o combate a inflação e corrupção.

O campeonato de futsal dos metalúrgicos em comemoração aos 80 anos de fundação do Sindicato foi um 
sucesso. A equipe dos trabalhadores da Acument foi a grande campeã de 2014.

LUTA HISTÓRICA NA VALLOUREC

CAMPEONATO DE FUTSAL DOS METALÚRGICOS

80 ANOS DO SINDICATO DILMA ROUSSEFF 
VENCE AS ELEIÇÕES

1º DE MAIO 
NA PRAÇA DA CEMIG

COMITÊS SINDICAIS POR EMPRESAS

iCG FERRoLENE

BELoAço

iFN iNdUMiLL

SoFiR

SEMiNÁRio PLR

CZNToRNEAMENTo
AMARAL

SEMINÁRIOS DE CAPACITAÇÃO

CAMPANHA DE PLR

PARALISAÇÕES E GREVES
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O ano de 2015 será de grandes vitórias

Geraldo Valgas, 
presidente do Sindicato

Companheiros, o ano de 2014 
foi um ano diferente, com 

grandes eventos no nosso país, 
como as eleições para presidente 
e a Copa do Mundo, que de uma 
maneira ou de outra refletiram 
nas nossas lutas e conquistas.

Para os metalúrgicos também 
foi um ano muito especial, pois o 
sindicato, ferramenta de luta dos 
metalúrgicos de BH/Contagem 
e região, completou 80 anos de 
fundação. 

Na Copa do Mundo, o país pra-
ticamente parou durante um mês 
para assistir o evento, que foi 
considerado pela FIFA e pela im-
prensa internacional, como uma 
das melhores de toda a história. 
Até a grande imprensa nacional, 
que torceu pelo seu fracasso, 
teve de reconhecer que a Copa 
foi um sucesso.

Depois vieram as eleições 
presidenciais, onde os projetos 
dos trabalhadores e da Elite se 
confrontaram e disputaram cada 
voto até o último minuto. Feliz-
mente venceu o projeto dos tra-
balhadores, mas a disputa trouxe 

conseqüências, pois as empre-
sas, na tentativa de prejudicar o 
governo praticamente pararam 
de produzir durante todo o perí-
odo do processo eleitoral, geran-
do desemprego e estancando a 
economia. 

O objetivo da grande imprensa 
e dos empresários era passar a 
sensação para o eleitor de que 
havia crise econômica grave e 
caos no Brasil. Essa jogada dos 
poderosos foi desmascarada 
quando passaram as eleições e 
a indústria retomou a produção 
com força.

Mas o fato é que todos esses 
acontecimentos prejudicaram a 
luta dos trabalhadores em todo 
o Brasil. No ABC paulista, mais 
importante sindicato do país, por 
exemplo, não houve acordo com 
a FIESP porque a melhor pro-
posta dos patrões foi de ZERO 
de aumento real e o sindicato de 
lá teve de fazer acordo em sepa-
rado com as empresas. 

Aqui não foi diferente. A FIE-
MG também se manteve intran-
sigente durante a negociação da 

campanha salarial, mas no final 
conseguimos fechar acordo com 
um reajuste que permitiu a con-
tinuidade da sequência de au-
mento real nos salários dos me-
talúrgicos de Minas Gerais. Não 
foi o acordo ideal, mas diante do 
cenário apresentado, foi o acor-
do possível de ser conquistado.

Apesar de todas as dificul-
dades, conseguimos grandes 
avanços no ano de 2014 como 
a criação de mais cinco comitês 
sindicais em fábricas da nossa 
categoria, que vão fortalecer a 
luta nas fábricas.

Também batemos recorde de 
acordos de PLR na categoria, 
com valores, na maioria das ve-
zes, superiores aos conquista-
dos no ano passado. Através da 
mobilização da companheirada 
conquistamos grandes vitórias 
nas lutas especificas em algumas 
fábricas contra a precarização, a 
tentativa de retirada de direitos e 
outros ataques dos patrões.

Enfim, 2014 foi um ano dife-
rente, de muita superação, mas 
também de muitas conquistas. 

Mas agora precisamos olhar pra 
frente. O ano de 2015 vem aí 
com a expectativa de grandes 
vitórias. Com trabalhadores e o 
Sindicato lutando juntos, eu te-
nho certeza que os metalúrgicos 
de BH/Contagem e região vão 
“estourar a boca do balão”! Que 
venha 2015!

Comunicamos aos nossos associados que o Sindicato (sede e subsede) 
estará de recesso do dia 24 de dezembro de 2014 a 04 de janeiro 

de 2015. Voltaremos a atender normalmente a partir do dia 05 de janeiro.

Recesso no Sindicato

CURSO  PROFISSIONALIZANTE
Exclusivo para sócios e seus dependentes 

com 16 anos completos e  escolaridade 
mínima da 4ª série do 1º grau

uLeitura e interpretação 
de desenho
uMetrologia

InscrIções abertas

Informações 
Jésus 

 R. Camilo Flamarion, 55  
 J. Industrial  Tel.: 3369.0531

O clube funcionará normamente neste fi-
nal de ano. Ele estará fechado somen-

te nos dias 24, 25, 31 de dezembro e 01 de 
janeiro.

Feliz  Natal  e  um  ano  de  
2015 com  grandes  

conquistas
A direção do Sindicato e 
seus funcionários dese-
jam aos metalúrgicos de 
BH/Contagem e região, 
Feliz Natal e um ano de 
2015 com grandes con-
quistas e realizações. 
Boas festas para todos! 

Funcionamento 
do Clube dos 
Metalúrgicos

ou acesse
www.sindimetal.org.br


