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Campanha Salarial Unificada 2014

Com a realização de um ato político na sede do nosso 
Sindicato, entrega da pauta e manifestação na FIEMG, 

os metalúrgicos de Minas Gerais realizaram o lançamen-
to da campanha salarial unificada 2014. Agora começa a 
negociação com a patronal e mais do que nunca é preciso 
que a companheirada se envolva, pois será a mobilização 
dos trabalhadores nas fábricas que determinará o rumo 
da nossa luta.

Metalúrgicos de Minas 
entregam pauta aos patrões 



No eveto realizado no Sindicato, os dirigentes sindicais de todo 
o Estado denunciaram aos parlamentares e ao candidato ao 

governo de Minas, Fernando Pimentel, os abusos cometidos pela 
Policia Militar de Minas Gerais.

Os sindicalistas pediram as autoridades para que eles ajudem a 
combater a repressão policial nas portarias das fábricas, principal-
mente durante as campanhas salariais.

Na maioria das 
vezes, a PM deslo-
ca um enorme con-
tingente de homens 
e viaturas para re-
primir as ativida-
des do Sindicato. 
Enquanto isso, nos 
bairros, a violência 
“corre solta” e não 
tem policia para 
proteger a popula-
ção. Isso precisa 
acabar!
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LANÇAMENTO DA CAMPANHA SALARIAL FOI UM SUCESSO

O ato político realizado 
no Sindicato foi bas-

tante positivo, pois contou 
com grande participação 
de deputados e também 
do candidato do PT ao go-
verno de Minas, Fernando 
Pimentel. Todos eles as-
sinaram um documento 
se comprometendo em 
apoiar e defender a plata-
forma dos metalúrgicos.

Depois dessa atividade entregamos a pauta de 
reivindicações aos patrões e realizamos uma ma-
nifestação em frente à sede da Federação das In-
dústrias do Estado de Minas Gerais (FIEMG). Foi 
um começo de campanha salarial muito animador.

Agora começa a mobilização nas fábricas. Os 
trabalhadores precisam lutar ao lado do Sindica-
to, pois a expectativa é que esta seja a campanha 
salarial mais difícil dos últimos anos e será a par-
ticipação do trabalhador na luta que vai fazer a di-
ferença. 

A mobilização dos trabalhadores reflete na mesa 
de negociação, isso é fato. Nós sempre falamos 
que a vitória será do tamanho da nossa luta e este 
ano mais do que nunca essa frase é verdadeira. 
Vamos lá companheirada, juntos somos fortes!

Começamos a luta 
com o pé direito

Geraldo Valgas, 
presidente do Sindicato

Candidatos se comprometeram na luta pela Plataforma dos Metalúrgicos
A primeira atividade de lança-

mento da campanha salarial 
realizada no dia 31 de julho, na 
sede do nosso Sindicato, foi o 
Café dos Metalúrgicos. O even-
to contou com a participação de 
vários deputados e do candida-
to ao governo estadual pelo PT, 
Fernando Pimentel. 

Todos os convidados assina-
ram um documento se compro-
metendo em levar adiante a luta 
pela Plataforma dos Metalúrgi-
cos, onde constam reivindica-
ções especificas da categoria, 

além de propostas de governo.
Estiveram presentes no even-

to, o candidato ao governo de 
Minas pelo PT, Fernando Pimen-
tel, os deputados federais Nilmá-
rio Miranda, Welinton Prado e Jô 
Moraes, os deputados estaduais 
Rogério Correia, Adelmo Leão,  
e Maria Tereza Lara, além de Pa-
trus Ananias, ex-ministro do go-
verno Lula, dirigentes sindicais 
de todo o Estado e convidados 
especiais. Vários deputados e 
outras autoridades justificaram 
sua ausência. 

Entrega da pauta com manifestação na Fiemg
Na tarde da última quinta-

feira (31) foi realizada a 
entrega da pauta de reivindi-
cações dos metalúrgicos de 
Minas na FIEMG. Durantea 
reunião, os representantes 
dos trabalhadores manifes-
taram que esperam que não 
haja impasse nas negocia-
ções e seja acertado um 
acordo que seja bom para 
ambas às partes.  

Durante e depois da entre-
ga da pauta, os metalúrgicos 
realizaram uma grande mani-
festação em frente á sede da 
FIEMG. 

Na mesma tarde também 
foi entregue a pauta dos tra-
balhadores de serralheria e 
reparação de veículos a pa-
tronal do setor, que negociam 
em separado.

A campanha salarial 
mais uma vez é unificada

Mais uma vez os sindicatos 
metalúrgicos filiados a FEM/
CUT-MG, Fitmetal e Femetal 
vão realizar uma campanha 
salarial unificada em todo o 
Estado. São mais de 200 mil 
metalúrgicos na luta por me-
lhores salários e condições 
de trabalho.

Desde que as campanhas 
salariais passaram a ser uni-
ficadas, as conquistas para 
todos os sindicatos envolvi-
dos na luta foram ampliadas. 
Isso prova que a unidade for-
talece a luta.
Vale lembrar que este ano 
serão negociadas somen-
te as cláusulas econômicas, 
pois as cláusulas sociais va-
lem até 2015.

Chega de repressão policial!

Nossas

 reivindicações

Manutenção das demais 
cláusulas da CCT

    Aumento 
salarial de 11%

Abono de R$ 2.529,91 
Piso salarial de R$ 1.949,48

Garantia de emprego de 90 dias 

Abono de férias de um salário 
nominal

Transporte gratuito

Ticket alimentação de 
R$ 499,50 mensal

Auxilio creche de R$ 301,03

*
*

*
*

*
*

*

*
*



Nos dias 23 e 25 de julho, 
os cerca de 950 funcioná-

rios da Toshiba em Contagem 
ficaram sem água por causa, 
segundo a empresa, de pro-
blemas no fornecimento da 
COPASA, provocado suposta-
mente por um vazamento na 
rede que abastece a região.

Em entrevista ao jornal O 
Tempo do dia 23 de julho, o 
diretor do Sindicato, Daniel 
Aparecido (foto) disse que a 
principal preocupação foi com 
saúde dos trabalhadores “nos-
sa maior preocupação foi a situação dos sanitários, pois essa é 
uma questão que interfere na saúde e nas condições de traba-
lho dos empregados”.

Segundo Daniel a empresa também falhou ao não agir como 
deveria já que demorou bastante para adquirir um caminhão 
pipa que se pudesse fazer a limpeza da empresa “os banheiros 
ficaram em uma situação muito complicada. Estava difícil até de 
entrar”, explicou. 
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Apesar da chuva, a 1ª Con-
fraternização dos Traba-

lhadores da GE realizada no 
Clube dos Metalúrgicos, no do-
mingo, 20 de julho, foi um su-
cesso, pois contou com grande 
participação de trabalhadores 
da empresa e de seus familia-
res. Nosso muito obrigado a to-
dos que compareceram.

Durante o evento, o Sindi-
cato lançou a campanha pelo 
direito ao ticket alimentação 
na empresa e os trabalhado-
res aprovaram a realização de 
uma campanha de PLR 2015 

com valor igual para todos. É 
isso aí, outras festas virão. Va-
leu companheirada!

Sindicalização também 
foi um sucesso

O trabalho de Sindicalização 
realizado pela equipe do Sindi-
cato nos dias 17 e 18 de julho 
(5ª e 6ª feira) no interior da fá-
brica também foi um sucesso, 
pois vários companheiros ade-
riram e se associaram, ajudan-
do a fortalecer ainda mais a 
nossa ferramenta de luta. Jun-
tos somos muito mais fortes!Ligue

3361.9953

Falta de água gera problemas 
para trabalhadores da empresa

Em reunião com o Sindi-
cato realizada no dia 07 

de julho, a direção da Toshi-
ba apresentou uma contra-
proposta de PLR para seus 
trabalhadores no valor de 
R$ 2.225,00, igual para to-
dos. 

Essa proposta da em-
presa está muito aquém da 
reivindicação apresentada 
pelos trabalhadores e co-
missão, que é de uma PLR 
no valor de R$ 5.000,00.

“companheiros, a Toshiba 
está em pleno crescimento 

e em poucos anos compra-
ram uma unidade em Curi-
tiba. Também construíram 
uma nova unidade em Be-
tim e ampliaram a fábrica de 
Contagem. Agora está mais 
do que na hora dela reco-
nhecer os principais res-
ponsáveis pelo seu cresci-
mento, que é o conjunto dos 
trabalhadores. Não dá mais 
para ficar nessa situação, a 
empresa só olha o lado dela 
e não valoriza seus empre-
gados”, falou Daniel, diretor 
do Sindicato.

Trabalhadores da Suggar 
reivindicam PLR digna e cesta básica
Companheiros, a negocia-

ção de PLR com a Suggar 
não avança. Ela não quer pa-
gar a PLR reivindicada pelos 
trabalhadores e ainda recorre 
a pratica antissindical e assé-
dio moral para conseguir  “en-
fiar goela abaixo” a proposta 
mixuruca dela.

Os trabalhadores reivindi-
cam uma PLR digna + 12 ces-
tas básicas. Ela só ofereceu 
até agora R$ 785,00 (ou seja, 
o mesmo valor do ano passa-
do corrigido apenas com o rea-
juste da CCT 2013) + 6 cestas 
básicas. Essa proposta não 
atende a expectativa da com-
panheirada.

Mas não foi só o NÃO, a 
resposta que a empresa deu 
a nossa proposta. Ela também 
demitiu vários companheiros, 
que em assembleia votaram 
a favor da proposta dos traba-
lhadores. Além disso, circula 
um abaixo-assinado no interior 
da fábrica para pressionar os 
trabalhadores a concordarem 
com a proposta dela. Isso é 
“jogo sujo”, assédio moral e 
pratica antissindical.

O Sindicato vai tomar as 
medidas cabíveis neste caso, 
mas o que vai fazer a empresa 
realmente mudar essa postu-
ra intransigente é a unidade e 
mobilização dos trabalhadores 

na fábrica.
É preciso tomar como exem-

plo os colegas da empresa 
Sofir, que cansaram de tanto 
descaso e desrespeito e parti-
ram para o ataque. A empresa 
só queria pagar um abono de 
R$ 514,00 no inicio da nego-
ciação. Revoltados com essa 
situação, os companheiros pa-
raram a produção por quatro 
dias, obrigando a empresa a 
recuar e atender a reivindica-
ção deles, que é de uma PLR 
no valor de R$2.300,00.

A Suggar também já está co-
meçando com as retaliações 
aqui na fábrica, mas a compa-
nheirada da empresa não está 
se intimidando e sabe que o 
caminho para a vitória é a luta. 
Na manhã desta terça-feira 
(29) eles participaram em peso 
da assembleia convocada pelo 
Sindicato e rejeitaram mais 
uma vez, por ampla maioria, a 
proposta da empresa.

Só assim, com luta e unida-
de que vamos mudar o rumo 
desta história companheirada. 
Embora estejamos abertos a 
negociação, o caminho do diá-
logo está praticamente esgota-
do, pois a empresa se mantém 
irredutível. Agora é hora de 
começar a falar a “linguagem” 
que eles, os patrões, respei-
tam. Mobilização e greve!

ToShibA

Proposta de PLR da Toshiba 
decepciona trabalhadores

Festa de confraternização dos 
trabalhadores da GE foi um sucesso


