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Dia Estadual de 
Manifestações e paralisações 

dos metalúrgicos de Minas

Companheiros, es-
tamos convocando 
vocês para partici-

parem do Dia Estadual de 
Luta no dia 28 de novem-
bro (quinta-feira), onde 
vamos manifestar nosso 
total repúdio contra a pos-
tura da Fiemg nas nego-
ciações da campanha sa-

larial deste ano.
Nesse dia vamos reali-

zar paralisações, manifes-
tações e greves. Os meta-
lúrgicos de todo o Estado 
vão parar fábricas e fechar 
rodovias para denunciar 
o tratamento humilhante 
que os patrões de Minas 
estão dando aos seus tra-

balhadores.
Os sindicatos e federa-

ções estão unidos cum-
prindo o seu papel. Ago-
ra chegou a vez de você 
trabalhador mostrar sua 
indignação e sair às ruas 
junto com seus sindicatos 
para gritar sua indignação 
e exigir uma proposta de-

cente dos patrões.
Os metalúrgicos do Bra-

sil, e em especial os de 
Minas, sempre foram refe-
rência de luta para o mo-
vimento sindical de todo o 
mundo. 

Vamos resgatar esse 
passado de luta. Vamos 
mostrar nossa força. 

Trabalhador,

você  está convocado!

Vamos ecoar este grito no estado:
Não ao Banco de Horas! 

Aumento real, já! 

Campanha Salarial 2013
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Companheiro, a Fiemg acha 
que você é o pior 
trabalhador 
do Brasil

Pelo menos é isso que eles 
estão dando a entender na 

mesa de negociação, pois até 
agora, em mais de três meses 
de campanha salarial e após 
dez rodadas de negociação 
eles apresentaram uma ÚNI-
CA proposta de acordo que é 
ZERO de aumento real + ban-
co de horas.

Essa é a pior de todas as 
propostas em campanhas sa-
lariais apresentadas no Brasil 
em 2013 por um grupo patro-
nal, pois além de não valorizar 
os trabalhadores da categoria 
também está muito abaixo dos 
índices de reajustes salariais 
conquistados por metalúrgi-
cos no restante do país e até 
mesmo no interior de Minas 

(veja abaixo).
Isso é uma grande injusti-

ça, pois se a Fiat e suas for-
necedoras aqui no estado são 
campeãs em vendas no Brasil 
é porque vocês metalúrgicos 
de Minas Gerais produziram 
com qualidade e certamen-
te também são campeões de 
competência e profissionalis-
mo. 

Mas o “muito obrigado” que 
os patrões estão dando pra 
vocês por suas empresas te-
rem conquistado recorde de 
lucros é essa proposta mixuru-
ca, a pior do Brasil. Pelo jeito 
reconhecimento e valorização 
são palavras que não existem 
no vocabulário dos patrões de 
Minas vinculados a Fiemg. 

Além do reajuste mixuruca de 5,9%, 
o que mais incomoda e revolta os 

trabalhadores é a chantagem dos pa-
trões, que insistem em colocar o banco 
de horas como condição para melhorar 
a proposta.

Essa revolta cresce ainda mais quan-
do a proposta da Fiemg é comparada 
aos acordos fechados por outras cate-
gorias e metalúrgicos de várias locali-
dades do Brasil que conquistaram entre 
8% a 14% de reajuste salarial.

A grande oportunidade de você trabalhador mostrar sua indig-
nação com toda essa situação é participando com o Sindicato das 
atividades que serão realizadas no Dia Estadual de Luta na próxi-
ma quinta-feira (28). Venha, junte-se a nós. Vamos parar o estado!
Geraldo Valgas, presidente do Sindicato

Companheiros já passou da hora de dar o troco a essa provoca-
ção da Fiemg. Chegou o momento de exigir um acordo justo 

com aumento real, abono, piso salarial digno e sem banco de horas. 
Vamos mexer onde mais dói nesses caras de pau, que é o “bolso” 
deles. Portanto, sigam estas orientações:
uoperação Tartaruga - Os patrões não estão com nenhuma pres-
sa em dar o aumento real para seus trabalhadores. Então, não te-
nham pressa em produzir para eles;
uNão façam horas extras;
uConversem com o seus companheiros de fábrica - Chamem-
nos para a luta;
uSó confiem nas informações do Sindicato;
uParticipem de todas as atividades organizadas pelo Sindicato; 
uNão façam gastos desnecessários.

No dia estadual de luta vamos 
mostrar nossa indignação

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 em Pouso Alegre (MG) - 8%
imperial Brasil e kidd Brasil -  10% 
Metalúrgicos de Confins (MG) -  8%
Bancários - 8%
Trabalhadores dos Correios - 8%
Petroleiros - 8,56%

Proposta vergonhosa da Fiemg 
5,9%  + Banco de horas

Vamos dar a resposta que eles merecem!
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Mexeu com um, mexeu com todos!

Produção parada por duas horas
A assembleia unificada na 

Stola realizada no dia 04 
de novembro contou com a 
participação em massa dos tra-
balhadores. Os trabalhadores 
estão revoltados, pois além de 
tentar barrar o aumento real da 
categoria, a empresa ainda se 

recusa em negociar uma pau-
ta especifica dos trabalhadores 
que reivindicam abono especial 
de R$ 1.500,00 e a readmissão 
de todos os companheiros de-
mitidos. A atividade provocou 
atraso na produção de mais de 
duas horas na empresa.  

 Produção parada por duas horas

Manifestação unificada dos 
metalúrgicos de BH/Conta-

gem e Betim na BR 381 realiza-
da no dia 12 de novembro, blo-
queou a via em ambos sentidos, 
interceptando a passagem dos 
especiais que transportam os 

trabalhadores da empresa, atra-
sando a produção da montadora 
por mais de 2 duas horas. Infor-
mações que chegaram aos sindi-
catos dão conta que mais de mil 
carros deixaram de ser produzi-
dos durante a paralisação.

Jogo sujo revolta trabalhadores
Em atividade realizada na Bel-

go Bekaert do grupo Arce-
lorMittal, no último dia 19 de no-
vembro, os guardas patrimoniais 
derrubaram o muro com picare-
tas para fazer os funcionários 
entrarem para trabalhar. Alguns  
tiveram que escalar uma altura 

de 15 metros dentro da estação 
elétrica da empresa, correndo o 
risco de sofrer acidentes. 

Esse tratamento humilhante 
revoltou os trabalhadores, que já 
estão bastante indignados com 
os 5,9% de reajuste e o banco 
de horas proposto pela Fiemg.

 Atraso na produção de uma hora

A indignação dos trabalhado-
res da Maxion não é só com 

a proposta miserável da Fiemg. 
Eles também querem discutir 
uma pauta de reivindicações es-
pecificas com a empresa e estão 
cansados da constante cobran-
ça por produção, assédio moral 

praticado pelos chefes e o banco 
de horas, que corre solto na fá-
brica. Essa indignação ficou evi-
dente nas paralisações de mais 
de uma hora realizadas no último 
dia 20 de novembro com adesão 
em massa de trabalhadores dos 
turnos da manhã e da tarde.

Produção parada por mais 
de uma hora

Na última quinta-feira 
(21), o Sindicato reali-

zou uma atividade na porta-
ria da Orteng, empresa que 
pertence a ninguém menos 
que o presidente da Confe-
deração Nacional das Indús-
trias (CNI), e ex-presidente 

da Fiemg, Robson Andrade. 
Os trabalhadores, mos-

traram grande maturidade e 
permaneceram do lado de 
fora até o fim da assembleia. 
Com isso a produção na em-
presa atrasou por mais de 
uma hora.

Mas se os patrões estão achando que a produção está baixa, 
podem ter certeza que vai cair muito mais nos próximos dias. 

Mexeu com um, mexeu com todos os metalúrgicos!

Stola do Brasil Fiat

Maxion Belgo

Orteng
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Reunião com a Fiemg 
sem avanços novamente
A última reunião de ne-

gociação com a Fiemg 
realizada no dia 19 de no-
vembro (terça-feira), não 
apresentou avanços nova-
mente porque a patronal 
manteve a inalterada sua 
proposta de 5,9% de reajus-
te salarial e voltou a repetir 
que só vai melhorar a pro-
posta se a categoria aceitar 
o banco de horas.

Ora companheiros, isso 
não é negociação. É chan-
tagem e imposição. Se um grupo pa-
tronal senta numa mesa para nego-
ciar e em quatro meses de campanha 
salarial só apresenta uma única pro-
posta, ele não está negociando, está 
impondo.

Além disso, quando eles dizem 
que só vão melhorar a proposta se 

os trabalhadores aceitarem o banco 
de horas, eles estão dizendo em ou-
tras palavras que podem sim pagar o 
que nós estamos reivindicando, que 
o problema não é dinheiro. O que 
eles estão fazendo é chantagem com 
a categoria.

* No dia 28/11 (quinta-feira), acon-
tece uma nova reunião na SRT.

É assim que eles 
querem calar nossa luta!

Mas não adianta! Nem porrada, nem policia, 
nem interdito proibitório e  nem a pratica 
antissindical vai impedir nossa vitória! 

A população brasileira está 
confiando menos na po-

lícia, segundo dados do 7º 
Anuário do Fórum Brasilei-
ro de Segurança Pública. O 
levantamento mostrou que 
70,1% dos brasileiros ouvi-
dos na pesquisa não confia-
vam na polícia no 1º semes-
tre de 2013.

Vale lembrar que os cons-
tantes confrontos entre PMs 
e manifestantes que aconte-
ceram neste ano terminaram 
por reforçar ainda mais a 
imagem de uma polícia tru-
culenta, afirma o professor  

Rafael Alcadipani, no Anuá-
rio.

Na nossa campanha sala-
rial, a Polícia vem tratando os 
sindicalistas e os metalúrgi-
cos mineiros como bandidos. 
Os verdadeiros bandidos 
agradecem, pois enquanto 
mais de 15 viaturas e uns 
50 efetivos da PM ficam de 
“plantão” nas portarias das 
fábricas para reprimir nossas 
atividades, o caminho fica 
livre nos bairros para eles 
assaltarem “à vontade” a po-
pulação honesta da cidade. 
Uma vergonha!

O Dia Nacional da Consciência 
Negra foi 20 de novembro. To-

dos os dados estatísticos mostram 
que estamos muito longe de uma 
equidade racial. Estamos falando 
taxas de analfabetismo, salários 
mais baixos, desemprego ou su-
bemprego.

Recente pesquisa realizada pelo 
Instituto de Pesquisa Econômica 
Aplicada – IPEA, aponta que, no 
Brasil, a probabilidade do negro ser 
vítima de homicídio é oito pontos 
percentuais maior, mesmo quando 
se compara indivíduos de outros 
grupos com escolaridade e carac-
terísticas socioeconômicas seme-
lhantes. 

As desigualdades sociais con-
tinuam enormes. Segundo dados 
da PNAD, quando observamos a 

evolução contingente de pobres por 
raça/cor e gênero, temos a compro-
vação do viés. Entre 2002 e 2012, 
a participação da população bran-
ca entre os pobres caiu 19,6% en-
quanto que a participação da popu-
lação negra subiu 8,2%. 

Quando fazemos o corte por gê-
nero e raça/cor, observamos que a 
maior redução se deu no caso dos 
homens brancos, cuja participação 
caiu 22,4%, seguido das mulheres 
brancas cuja participação entre os 
pobres caiu 17%. 

Já para o caso da população ne-
gra, o maior aumento incidiu sobre 
a mulher negra, cuja participação 
entre os pobres cresceu 10,6%, 
enquanto que no caso dos homens 
negros esse percentual subiu 5,9%.

Fonte: CUT

Sabem por que não 
teve acordo ainda?

Assembleia Geral

Para avaliar a proposta patronal  e definir 
o rumo da nossa luta

Na Sede do Sindicato - R. Camilo Flamarion, 55 - 
J.Industrial - Contagem

20 de novembro, Dia da Consciência Negra

Pesquisa diz que 70% dos
 brasileiros não confiam na polícia

Serralheria e Reparação de Veículos
Dia 26/11 (terça-feira), às 18 horas

Assembleia com trabalhadores 
demitidos da Stola

Para definir os encaminhamentos a 
serem adotados daqui para frente
Dia 29/11(sexta-feira), às 9h

Na sede do Sindicato (Camilo Flamarion, 55 Jardim Industrial)
Não deixem de participar!

uPorque os patrões, em quase 4 meses de campanha salarial,  só fize-
ram uma única proposta aos trabalhadores. Proposta esta que é muito 
mixuruca, pois praticamente só repõe a inflação do período.

uPorque os patrões querem enfiar goela abaixo da categoria o banco 
de horas, para poder escravizar ainda mais os trabalhadores e não pa-
gar nenhum centavo por isso.

uPorque os patrões de Minas não querem dar o aumento real aos seus 
trabalhadores. Enquanto isso, metalúrgicos de todo o Brasil tiveram 
aumento real este ano. Nós não. Por quê? Explica aí pra nós Fiemg?

Repressão policial durante assembleia na portaria da Stola

Agressão policial a um ex-diretor da FEM/CUT-MG na Stola

Seguranças da Arcelor, derrubaram o muro para trabalhadores 
passarem durante atividade na Belgo Bekaert


