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Assembleia aprova
Estado de Greve!

Em assembleia 
lotada, realiza-

da na quinta-feira 
(31/10), no Sindica-
to, a categoria mais 
uma vez rejeitou o 
banco de horas e 
aprovou por unani-
midade o Estado de 
Greve. Isso significa 
que a partir de ago-
ra a greve pode ser 
deflagrada em qual-
quer fábrica da cate-
goria.

Os metalúrgicos 
de BH/Contagem 
estão revoltados 
com a postura dos 

patrões que, na úl-
tima negociação na 
FIEMG, realizada na 
quarta-feira (30/10), 
não mexeram “nem 
um milímetro” na 
única proposta apre-
sentada por eles até 
agora, em mais de 
três meses de cam-
panha salarial, que é 
de 5,9% de reajuste 
salarial e mais banco 
de horas.

Portanto, a possi-
bilidade de se che-
gar a um acordo na 
mesa de negociação  
por meio do diálogo 

está praticamente 
esgotada. Só atra-
vés da intensifica-
ção da mobilização 
iremos reverter esta 
situação. 

Vamos começar a 
falar a única lingua-
gem que os patrões 
entendem, que é o 
das máquinas para-
das. Chegou a hora 
da greve na categoria.

NÃO AO BANCO 
DE HORAS! 

AUMENTO 
REAL, JÁ!

ORiENTAçõES
uoperação Tartaruga - Os patrões 
não estão com pressa em dar aumento 
real. Então, não tenha pressa em pro-
duzir para eles. 
uNão faça horas extras

uConverse com o seu companhei-
ro de fábrica - Chame-o  para a luta.

uSó confie nas informações do 
Sindicato

uParticipe de todas as atividades 
do Sindicato na portaria da fábrica

uNão faça gastos desnecessários

Sindicato vai tomar as providências jurídicas para encaminhar a decisão da assembleia



TodoS os metalúrgicos 
do Brasil conquistaram 

aumento real nos salários 
em campanhas salariais re-
alizadas durante este ano. 
Os patrões de Minas Gerais 
são os únicos que não que-
rem dar aumento real para 
seus trabalhadores. 

A melhor proposta deles 
contempla 5,9% de rea-
juste salarial + banco de 
horas. Para trabalhadores 
de empresas com menos 
de 50 empregados, ela é 
pior ainda, pois o reajuste 
é de 5,4% e está abaixo 
da inflação.

Vocês acham isso jus-
to? Vocês acham que 
depois de todas as horas 
de lazer sacrificadas,  de 
tanto esforço que ajudou 

as empresas do setor 
crescer e aumentar seus 
lucros como nunca, você 
merecia receber uma 
proposta tão vergonhosa 
como esta? 

Não! Então faça a luta 
na sua fábrica, una forças 
com o Sindicato e exija 
do seu patrão aumento 
real sem banco de horas. 
Chegou a nossa vez!

Depois de 
um ano 

de trabalho, 
de esforço, 
ded icação, 
sacrifício das 
horas de la-
zer com a 
família, esta 
é a proposta 
que os pa-
trões de Mi-
nas tem para 
oferecer para vocês?

Depois de tudo que vocês fizeram pela empresa é mui-
to revoltante receber “como agradecimento” uma propos-
ta vergonhosa como essa. Agora cabe aos metalúrgicos 
reagirem, mostrarem sua insatisfação e lutarem para que 
as reivindicações sejam atendidas, pois lucro é o que 
não falta aos cofres dos patrões.
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Juiz proíbe manifestação na BR 381
Um juiz do trabalho 

de Betim, concedeu 
na semana passada um 
interdito proibitório que 
proíbe manifestação 
dos metalúrgicos na BR 
381, entre o trecho da 
Praça da Cemig a Fiat 
Automóveis. O  jurídico 
da campanha salarial 
vai recorrer para derru-
bar essa medida judi-
cial, pois considera que 
prejudica a luta da cate-
goria. 

Este é um fato que 

nunca ocorreu com os 
metalúrgicos de Minas

“Na verdade a mani-
festação do Sindicato 
acontece de forma legí-
tima em vias públicas, 
sem qualquer interferên-
cia no funcionamento 
normal das empresas e 
sem impedir que os tra-
balhadores e trabalha-
doras possam chegar 
ao trabalho”, explicaram 
os advogados.

Uai companheiros, 
agora os interesses de 

uma única empresa es-
tão acima do direito da 
livre manifestação dos 
cidadãos e de mais de 
120 mil trabalhadores 
metalúrgicos da região? 

A Polícia Militar sem-
pre aparece nas nossas 
atividades para reprimir 
ou prejudicar nossos 
atos. Agora também 
aparece um Juiz para 
proibir nossas manifes-
tações. o Estado e a 
Justiça, a quem ser-
vem afinal?

Diante da pressão e mobilização 
dos trabalhadores, algumas 

empresas da categoria estão pro-
curando o Sindicato para propor 
acordo separado oferecendorea-
juste salarial com aumento real e 
sem banco de horas. 

Estas empresas alegam que não 

concordam com a proposta apre-
sentada pela FIEMG e por isso que-
rem negociar uma proposta melhor.

O Sindicato já fechou acordo 
com algumas empresas com rea-
juste salarial entre 8,5% e 10% e 
piso salarial maior do que está sen-
do proposto pela FIEMG.  

u Reduz a geração de emprego 
u Aumenta o número de doenças e acidentes com graves con-
sequencias para os trabalhadores
u Reduz o tempo de lazer  e o convívio com a família
u Escraviza o trabalhador e aumenta o assédio moral dentro da 
fábrica

ou seja, às custas do desemprego, do lazer e da saúde do traba-
lhador, as empresas aumentam seus lucros em mais de 20%. É 
mole?

Nas últimas sema-
nas, o Sindicato 

realizou manifestações 
provocando atraso na 
produção de várias em-
presas da categoria.

Agora, diante do im-
passe nas negocia-
ções, o Sindicato vai 
acelerar a mobilização. 
Com a aprovação em 
assembleia do Estado 
de Greve pela catego-
ria vão começar a pi-
pocar greves em várias 

empresas da região. 
Além disso, junto 

com a CUT/MG de-
vemos realizar o Dia 
Estadual de Luta dos 
metalúrgicos em data a 
ser definida.  Estamos 
encaminhando tam-
bém pedido de audiên-
cia pública na Assem-
bleia Leglislativa de 
Minas para denunciar o 
interdito proibitório e a 
repressão policial nes-
ta campanha salarial.

Chegou a hora da 
companheirada reagir!

Geraldo Valgas, presidente do Sindicato

Empresas procuram Sindicato e propõem 
aumento real sem banco de horas

Você sabe quais são as 
consequencias do banco de horas?

E você trabalhador, vai aceitar tudo isso?O que o Sindicato está fazendo?
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