
Mais de três me-
ses de cam-
panha salarial 

e nove rodadas de 
negociação não fo-
ram suficientes para 
que os patrões do se-
tor em Minas Gerais 
mostrassem dignidade 
e apresentassem uma 
proposta de acordo de-
cente para os metalúr-
gicos do estado.

Pelo contrário, a 
ÚNICA proposta que 
fizeram durante todo 
esse tempo é conside-
rada a pior de todas as 
apresentadas no Brasil 
em 2013 por um grupo 
patronal. Isto porque, 
além de não valorizar 
os trabalhadores da 
categoria - já que re-
presenta praticamente 
ZERO de aumento real 
- esta proposta tam-
bém está muito abaixo 
dos índices de reajus-
tes salariais conquista-
dos pelos metalúrgicos 
de outros estados e até  
em algumas empresas 
do interior de Minas.

Mas, como uma cate-

goria em que a tradição 
é de lutas e vitórias, os 
metalúrgicos não vão 
abaixar a cabeça. Pro-
va maior disso é que, 
em assembleias par-
ticipativas na sema-
na passada, em Belo 
Horizonte/Contagem e 
região, Betim, Igarapé 
e São Joaquim de Bi-
cas, a categoria decre-
tou “Estado de Greve” 
e reafirmou seu com-
promisso de marchar 
unida para cobrar mais 
reconhecimento e valo-
rização dos patrões.

É hora de mobilizar 
para conquistar na luta 
um reajuste com au-
mento real de salários, 
abono, piso salarial 
decente e garantir a 
ampliação de mais di-
reitos sociais!

Ou a Fiemg valoriza 
os metalúrgicos ou a 
categoria para as fábri-
cas, pois a paciência 
está no limite.

Não ao banco de 
horas! Não à chanta-
gem! Aumento real, 
já!

uOperação Tartaruga - Os patrões não estão com nenhuma pressa em dar o au-
mento real. Então, não vamos ter pressa em produzir para eles;

uNão façam horas extras;

uConversem com o seus companheiros de fábrica - Chame-os para a luta;

uSó confiem nas informações do Sindicato;

uParticipem de todas as atividades organizadas pelo Sindicato;

uNão façam gastos desnecessários.

Alguns acordos 
no Brasil em 2013
Metalúrgicos de São Paulo - 8%

Metalúrgicos de Caxias do Sul (RS) -  9,25%

Metalúrgicos de Camaçari (BA) -  9,5%

Metalúrgicos da Sumidenso e Kidde em 
Pouso Alegre (MG) - 10%

Metalúrgicos da ICG de Contagem -  10%

Proposta da Fiemg para os metalúrgicos 
de Minas - 5,9%

Sigam estas orientações

Agora é acordo ou greve!
Impasse continua

Assembleias no Sindicato de BH/Contagem  e no Sindicato dos Metalúrgicos de Betim repudiam banco de horas 
e aprovam “Estado de Greve” na categoria
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Trabalhadores da Irmãos Corgozinho repudiaram a proposta patronal e se 
comprometeram em unir forças com o Sindicato para intensificar a mobilização

No dia 25 de outubro, metalúrgicos da Fiat engrossaram manifestação na 
BR 381, que atrasou o início da produção na fábrica em quase duas horas

Atividade unificada na Maxion em Contagem, também atrasou a 
produção na empresa  

Manifestação na  portaria da Arcelor  mostrou a indignação da categoria 
com a proposta da Fiemg

Trabalhadores da Stola participaram em peso da atividade unificada que 
provocou paralisação de duas horas na produção da empresa

Metalúrgicos da Terex-Ritz, em Betim, também demonstraram indignação 
com proposta rebaixada e a chantagem da Fiemg com o banco de horas

Metalúrgicos da Magna, em São Joaquim de Bicas, já conquistaram 
antecipação de 6%, abono de R$ 1.300,00 e aumento de 7% no cartão-cesta

Metalúrgicos não aceitam 5,9% e nem banco de horas 

Assembleia lotada no Sindicato de BH/Contagem  aprova o estado de greve Em Betim, metalúrgicos rejeitam banco de horas e aprovam estado de greve

UNIDADE E MOBILIZAÇÃO NA LUTA

Indignados com a vergonhosa propos-
ta da Fiemg que -  além de não prever 

reajuste com aumento real de salários, 
piso decente e abono -  quer, a todo cus-
to, empurrar goela abaixo da categoria 
o famigerado banco de horas, os meta-
lúrgicos de Minas Gerais, intensamente 

mobilizados nas fábricas e unidos aos 
seus respectivos sindicatos, elevaram o 
tom da luta na Campanha Salarial Unifi-
cada.

Exemplo disso é que tanto os meta-
lúrgicos de Belo Horizonte e Contagem 
quanto os de Betim, Igarapé e São Joa-

quim de Bicas, numa prova da unidade 
dos trabalhadores nesta campanha, já 
votaram “Estado de Greve”, em assem-
bleias amplamente participativas.  Com 
isso, a qualquer momento, greves po-
dem começar a pipocar em várias fábri-
cas nestas regiões.

Hoje em dia, há muitos trabalhadores jovens 
nas fábricas metalúrgicas que talvez não 

conheçam em sua totalidade o que é e o que o 
tal banco de horas pode acarretar de prejuízos 

para seu bolso, sua saúde e sua vida.
Trocando em miúdos, o banco de horas nada 

mais é do que trabalhar de graça para o patrão, 
já que as empresas não pagam aos emprega-

dos as horas extras trabalhadas a mais.
Na história em quadrinhos a seguir você sa-

berá mais um pouco porque os metalúrgicos não 
aceitam o banco de horas proposto pela Fiemg. 

Banco de horas rima com prejuízo Metalúrgicos de Minas em “Estado de Greve”

Greve na Sumidenso em Pouso Alegre -MG arrancou acordo vitorioso 
com aumento salarial de 10% 



Os metalúr-
gicos de 

Minas Gerais se 
reuniram na úl-
tima quinta-feira 
(07), com re-
presentantes da 
FIEMG na Supe-
rintendência Re-
gional do Traba-
lho (foto), para 
tentar superar o 
impasse nas ne-
gociações pela 
Campanha Salarial 2013. 

A conciliação serviu apenas 
para agendar uma nova reunião  
entre as partes no dia 19 de no-
vembro, às 10 horas. 

Esperamos que os patrões reti-
rem de vez o banco de horas da 
negociação e, nessa próxima reu-
nião, façam uma proposta de au-
mento real decente para os traba-
lhadores metalúrgicos de Minas.
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CAMPANHA SALARIAL 2013

Intensificar a mobilização é o caminho para  a vitória!
As categorias que conseguiram reajustes com aumento real significativo em 2013 ti-

veram que cruzar os braços para conquistarem seus objetivos. A indústria de Minas 
cresceu acima da média nacional no 3º trimestre deste ano, mas mesmo assim, a postu-
ra intransigente da Fiemg na mesa de negociação está mostrando que, para conquistar 
nossas reivindicações teremos que seguir o exemplo dos demais companheiros.

Trabalhadores e Sindicato precisam unir forças e intensificar a mobilização, pois a 
campanha salarial chegou numa etapa decisiva, na qual  será a luta que irá determinar 
o tamanho das nossas conquistas. Os obstáculos que enfrentamos este ano servem de 
ensinamentos para todos nós e mostra a necessidade urgente de avançarmos na orga-
nização por local de trabalho em Minas Gerais.  
Geraldo Valgas, presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de BH/Contagem 

Em nove reuniões de negociações, a direção da Fiemg propôs os mesmos 5,9% 
de reajuste nos salários. Nas empresas com menos de 50 trabalhadores é pior 

ainda, pois o reajuste é de 5,4%. 
Ao invés de avançar para índices melhores, inclusive no escandaloso valor do 

piso salarial, a Fiemg faz chantagem com a imposição do banco de horas para me-
lhorar a proposta.

Isto é uma afronta! Isto não é negociar! É impor! Não aceitamos. Várias empre-
sas já fecharam acordos em separado com índice de reajuste de 10% ou mais, sem 
este banco de horas carrasco. Lamentamos a falta de postura social dos “empresá-
rios” mineiros e fincamos pé em nossa luta e nossa unidade. 

Maria Rosângela Lopes, presidente da Femetalminas

Reunião de Conciliação não 
acabou com impasse 

O  Departamento Jurídico do Sindicato dos 
Metalúrgicos de Betim e Região agiu rápi-

do para preservar o livre direito constitucional de 
manifestação dos trabalhadores. 

Na semana passada, por meio de um manda-
do de segurança, impetrado junto à Justiça do 
Trabalho, conseguiu cassar a liminar de “interdito 
proibitório, obtida pela Fiat Automóveis, que im-
pedia a realização de atos e manifestações  em 
vias de acesso à empresa, sob pena de multa de 
R$ 10 mil por hora de manifestação. 

 A decisão, favorável ao Sindicato, é do Tribunal 
Regional do Trabalho da 3ª Região, para o qual 
a rodovia 381 (Fernão Dias) não constitui objeto 
de posse ou propriedade  alheia (no caso da Fiat 
Automóveis). O TRT também considerou  que o 
Sindicato não pode ter seu direito de manifesta-
ção cerceado e nem impedido de realizar mani-
festações ou atos em defesa de sua categoria. 

JUSTIÇA CASSA LIMINAR
FIAT não é dona da BR 381

A última reunião com a FIEMG em audiência de conciliação na Superintendência 
Regional do Trabalho (SRT) não teve grandes avanços. Por isso, iremos con-

tinuar com a nossa trajetória de aumento real, dizendo “não” ao Banco de Horas.
Já está comprovado que neste ano, em Minas, grande parte das empresas tem 

crescido, portanto, enquanto a patronal continuar mostrando sua intransigência e 
arrogância, ao dizer que está em crise, a FEM/CUT-MG, juntamente com os meta-
lúrgicos de Minas na Campanha Salarial Unificada, irá intensificar as mobilizações 
em todo o estado até que a FIEMG nos dê um reajuste salarial decente.

José Wagner, presidente da FEM/CUT - MG

Enquanto em outros estados, os metalúrgicos já celebraram acordos ou conquis-
taram convenção coletivas que garantiram aumento real de salários, abonos e 

avanços em outros direitos sociais, aqui, em Minas Gerais, o que sobra é o desres-
peito, a truculência e pancadaria sobre os trabalhadores e dirigentes sindicais nas 
portarias das fábricas, tanto por seguranças contratados pelas empresas quanto por 
policiais militares. 

Os metalúrgicos de Minas Gerais têm que se manter mobilizados nas fábricas e 
unidos aos sindicatos para avançar em suas conquistas e mudarem esta dura reali-
dade de continuarem sendo o quarto estado com o pior salário na categoria em todo 
o país”.

Marcelino da Rocha, presidente da CTB/MG

Os metalúrgicos de Be-
tim e Região estão im-

buídos do espírito de luta e 
unidade necessários para 
enfrentar este momento di-
fícil da nossa Campanha 
Salarial Unificada, principal-
mente devido à postura de 
ganância, intransigência e a 
chantagem da Fiemg, que, 
além de não valorizar os tra-
balhadores com reajuste de 
salários com aumento real, 
abono e piso salarial digno, 
ainda faz chantagem com o 
banco de horas.

Os metalúrgicos de Minas 
merecem ser respeitados e, 
sobretudo, valorizados pelos 
patrões, pois fazem parte de 
uma categoria que contribui 
decisivamente para a gera-
ção de riqueza do estado e 
de todo o país.

Neste sentido, é importan-
te que os trabalhadores con-
tinuem dando exemplos de 
garra, participação e sigam 
mobilizados nas fábricas e 
unidos aos seus respectivos 
sindicatos até que possamos 
alcançar um acordo digno 
nesta Campanha Salarial 
Unificada.

João Alves de Almeida, pre-
sidente do Sindicato dos Meta-
lúrgicos de Betim e Região


