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ausou enorme decepção Cna comissão de 
trabalhadores a primeira 
proposta de reajuste salarial 
apresentada pela patronal, 
nesta terça-feira, 28 de 
setembro, durante mais uma 
rodada de negociação da 
campanha salarial unificada 
2021/2022 dos metalúrgicos de 
Minas.

A Federação das Indústrias do 
Estado de Minas Gerais 
(FIEMG), que representa a 
patronal, propôs um reajuste de 
2,5% em outubro, se o acordo 
fechar até o dia 15/10, 2,5% 
em fevereiro e 2,5% em junho, 
para quem ganha até 
R$6.726,65.

A patronal propôs, ainda, zero 
de abono único e especial, 
para trabalhadores que não 
têm Participação nos Lucros e 
Resultados (PLR), além de 
nenhuma garantia de emprego 
ou salário após a assinatura do 
acordo. 

A vergonhosa proposta 
financeira apresentada pela 
FIEMG foi prontamente 
recusada pela comissão de 
trabalhadores. 

“O reajuste de 7,5% parcelado 

em três vezes não chega nem 

perto de repor as perdas 

provocadas pela inflação 

galopante dos últimos meses”, 

disse Marco Antônio, 

presidente da Federação 

Estadual dos Metalúrgicos da 

PROPOSTA FINANCEIRA DA 
FIEMG É UMA VERGONHA

CUT de Minas Gerais 

(FEM/CUT-MG).

Nos últimos 12 meses, até 

agosto, a inflação medida pelo 

Índice Nacional de Preço ao 

Consumidor (INPC) acumula 

alta de 9,85%. Tudo indica 

que em setembro vai 

ultrapassar os dois dígitos.

Além da medíocre proposta 

de reajuste, a patronal 

recusou o fornecimento de 

cesta básica ou cartão 

alimentação reivindicada 

pelos trabalhadores. 

Uma nova rodada de 

negociação entre 

trabalhadores e patrões ficou 

agenda para próxima terça-

feira, 5 de outubro.

CAMPANHA SALARIAL 2021/2022

7,5% PARCELADO EM TRÊS VEZES. 2,5% EM OUTUBRO, FEVEREIRO E JUNHO

7,5%
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CONCENTRAÇÃO

13H30
PORTARIA DO SINDICATO DOS 

METALÚRGICOS DE BH/CONTAGEM

ÀS 14H00 SAIREMOS EM CARREATA 
PARA A PRAÇA DA LIBERDADE, EM BH
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inha empresa acima de tudo, Mmeu lucro acima de todos”. 
Esse deve ser o lema da patronal 
durante as negociações da 
campanha salarial dos metalúrgicos 
de Minas 2021/2022.

Com a inflação em quase 10%, a 
proposta de reajuste salarial de 
7,5% parcelado em três vezes 
chega a ser uma falta de respeito 
com o trabalhador e a trabalhadora, 
que enfrentou os piores momentos 
da pandemia da Covid-19 para 
cumprir as metas de produção e 
garantir o lucro do patrão.

O aumento das exportações e a 
valorização do dólar promoveram o 
crescimento da produção industrial 
em Minas Gerais no primeiro 
semestre deste ano. Em muitas 
empresas um metalúrgico passou a 
exercer a função de dois ou mais. 
Isso foi o resultado das demissões, 
dos afastamentos por doença e das 
mortes provocadas pela covid-19.

O metalúrgico, além de 
sobrecarregado, trabalhou durante 
os dois últimos anos com a 
preocupação de adoecer ou levar a 
doença para dentro de casa. Mas 
seguiu firme para garantir o 
sustento familiar e dar a sua 
contribuição para a sociedade. 

A forma de o empresariado 
reconhecer todo isso vem através 
da retirada de direitos e de uma 
proposta financeira que representa 
a redução do poder de compra do 
trabalhador, que beneficia somente 
os interesses financeiros do patrão.

Existem duas alternativas diante 

desse cenário. Cruzar os 
braços e esperar o patrão 
reconhecer nosso trabalho, 
ou unir com o sindicato e 
mostrar a força de 
mobilização e luta da classe 
trabalhadora por melhores 
condições financeiras e de 

trabalho.

Em 2020 a justificativa do 
reajuste parcelado em duas 
vezes foi o país está 
atravessando o pior 
momento da pandemia, com 
mais de mil mortes diárias e 

sem previsão de vacina. A 
realidade hoje é diferente e 
nada justifica essa 
vergonhosa proposta, a não 
ser “minha empresa acima 
de tudo e meu lucro acima de 
todos”.

SOMENTE COM MOBILIZAÇÃO, UNIÃO E LUTA 
CONQUISTAREMOS A VALORIZAÇÃO
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