O

congrega grande parte
dos sindicatos de metalúrgicos em Minas Gerais
e que dá suporte a estas
entidades nos momentos
de negociações coletivas
e mobilizações.
É muito importante que
os trabalhadores participem, dando sugestões,
apresentando
suas
queixas e vivendo o
Sindicato
para nos
unirmos e melhorarmos
Apoio da Federação
as condições de trabalho.
Estes boletins serão Telefonem ao Sindicato
editados com o apoio da (3761-2108) ou utilizem
Astolfo, diretor da Femetalminas, entre Chico,
Femetalminas,
que o e-mail do sindicato.
diretor ﬁnanceiro e Matheus, presidente do Sindicato
Sindicato
passa a circular entre os
trabalhadores um boletim
regular, para tratar dos
problemas enfrentados
pelos companheiros nas
várias empresas, denunciar abusos, falta de
condições de trabalho e
medidas para mobilizar a
categoria na luta pelos
seus direitos.

U

m movimento importante dos
trabalhadores mostrou
recentemente o poder da
unidade e da decisão de lutar por
condições melhores de trabalho. Com a
mobilização dos companheiros e
negociação do Sindicato e da
Federação conseguimos uma melhoria

nos valores do cartão alimentação (de
R$ 75,00 para R$ 120,00) e também no
plano de saúde.
Os trabalhadores participaram e
decidiram em assembleia a assinatura
de aditivo em contrato coletivo de
trabalho, que contemplou as melhorias
reivindicadas.

Além da preocupação com a
melhoria dos salários e melhoria nas
condições de trabalho, o sindicato
busca fazer parcerias com
prestadores de serviços em Lafaiete,
que ofereçam seus trabalhos aos
metalúrgicos com descontos
importantes. Temos já convênios
ﬁrmados e vamos nos empenhar
para aumentar os parceiros, de forma
a atender solicitações dos próprios

A direção da Federação das Indústrias do Estado de
Minas Gerais (Fiemg), que representa as empresas nas
negociações com os metalúrgicos para estabelecer o Acordo
Coletivo, apresentou uma contraproposta considerada “ridícula” pelas representações sindicais dos trabalhadores.
Na primeira rodada de negociações, os patrões voltaram
com a mesma estratégia de apresentar reajuste abaixo até
mesmo do índice de inﬂação para reajustar os salários.
Enquanto a inﬂação acumulada para julho é de 6,38%, os
patrões falaram em 5,4% para empresas até 50 empregados
e 5,9% para as demais. Salários acima de R$ 5.816,00
teriam apenas adicional ﬁxo de R$ 314,06 ou R$ 343,14, se
tem até 50 ou mais trabalhadores, respectivamente.
O reajuste no piso salarial proposto é ainda mais vergonhoso, variando de R$ 761,20 ao máximo de R$ 826,00, de
empresas de 50 empregados até mais de 1.000 trabalhadores.
Esta contraproposta será prontamente recusada pelas
federações que fazem a campanha uniﬁcada, insistindo com
as reivindicações apresentadas e, no caso das cláusulas
econômicas, exigindo:
 Reajuste salarial de 13%
 Piso salarial de R$ 1.698,00
 Redução da Jornada de Trabalho para 40 horas
semanais
 Abono de um salário nominal de cada trabalhador
A luta dos sindicatos exigirá, no entanto, mobilização dos
trabalhadores em todo o Estado, para pressionarmos os
patrões a respeitarem nosso direito a condições mais humanas de trabalho e salários decentes.

O Sindicato iniciará em breve uma intensa
campanha de sindicalização dos trabalhadores metalúrgicos em todas as empresas de
Conselheiro Lafaiete.
Vamos buscar uma maior participação dos
trabalhadores na vida do Sindicato e engrossar a luta dos metalúrgicos por melhores
condições de trabalho e de salários.
Convocamos todos os companheiros a nos
unirmos e fortalecermos nossa entidade para
exigir melhorias urgentes nas empresas de

nossa base. O Sindicato não ﬁcará calado
sobre qualquer tipo de exploração exercida
sobre os trabalhadores e vamos abrir um
canal de denúncias, exigindo ﬁscalização dos
órgãos competentes, além de ingressarmos
na Justiça para garantir direitos eventualmente sonegados.

