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NEGOCIAÇÕES SALARIAIS 
 

Desde o mês de Setembro o sindicato vem fazendo contato com todas as empresas de nossa 
base para chegar a uma proposta de negociação salarial. Algumas empresas vêm atendendo a 
esta solicitação e já chegamos a um valor que em assembleia, foi aceita pelos trabalhadores. 
(Veja a tabela no verso). 
Algumas empresas, como a Rexam, Nasha, Affinia, Barasch, Force Line, TCInox, Solid, 
Excil, Original, Forsul, Star Minas, Plascotec  e outras estão no aguardo do fechamento das 
negociações em Belo Horizonte (leia matéria no verso). 
As empresas CALDERARIA COSTA E SILVA LTDA, MG SOLUÇÕES 
INDUSTRIAIS LTDA, CONSTRUTEC CALDERARIA LTDA, LOUPAX 
MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA ME, GADOTTI CAR SERRALHERIA LTDA 
ME, SANDMAN MACHARIA PARA FUNDIÇÃO LTDA, GIVONALDO LUCENA 
TAVARES, TAGLIA AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA ME, METALRENS 
COMÉRCIO E SERVIÇOS PARA MÁQUINAS LTDA e POWER SET IND. E COM. 
LTDA negociam através de seu representante contábil e já nos encaminhou suas propostas 
que de imediato foi recusada pelo sindicato: 
  
-Proposta: Aumento de 5,4%; 
-Abono de R$ 580,00 sendo pago em quatro parcelas, com inicio do pagamento em 
20/03/2014. 
Companheiros, se o INPC é de 5,69%, além de a proposta ser pior que a apresentada pela 
patronal em Belo Horizonte, que foi de 5,9%, não chega nem perto do percentual já 
conquistado por outros trabalhadores de nossa base, que está entre 8% e 10%. Isto é querer 
desqualificar o nosso trabalho, e isso não aceitaram e deveram mostrar a nossa força ao dizer 
Não à esta proposta ridícula.  
Uma empresa como a Barasch, onde numa reunião, a resposta foi a de que seus trabalhadores 
dão mais prejuízo do que lucro e que ele (patronal) não depende da empresa para sobreviver, 
é, no entanto, lastimável e inaceitável. Além de muitas outras empresas que nem se quer 
deram retorno. 
Por isso se faz necessário à mobilização dos trabalhadores pra mostrarmos a nossa força e 
indignação com as propostas apresentadas. 
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Informes da FEM CUT MG 

 

Manifestação dos Metalúrgicos 
Em assembleia realizada no último dia 24/10, às 18hs, no sindicato de BH/Contagem, a proposta 
que a FIEMG fez de 5,9% de reajuste salarial, banco de horas e parcelamento de férias em 03 
períodos, foi recusada por unanimidade pelos trabalhadores presentes, mas a FIEMG continua 
insistindo em flexibilizar a nossa Convenção Coletiva. Por isso, os trabalhadores na mesma 
assembleia, também decidiram intensificar a mobilização e construir a greve em cada fábrica. 
Os Metalúrgicos de Minas estão em Campanha Salarial há mais de 3 meses, e no dia 30/10/2013, 
pela manhã,  foi realizada uma grande manifestação, com bloqueio na Avenida Amazonas, Cidade 
Industrial no duplo sentido, com o objetivo de sensibilizar a população em relação as reivindicações 
dos trabalhadores.  
A Federação junto com os sindicatos e trabalhadores parou a Cidade Industrial manifestando 
indignação contra a proposta feita pela FIEMG. 
Ainda no dia 30/10/13, às 14h30min, houve outra rodada de negociação entre as partes na sede da 
FIEMG, mas infelizmente, não houve nenhum avanço. 
-Os Bancários fecharam acordo com 8% de reajuste;  
-Os Trabalhadores dos Correios fecharam acordo com 8% de reajuste;  
-Os Metalúrgicos de São Paulo fecharam acordo de 8% de reajuste;  
-Os Petroleiros fecharam acordo com 8,56% de reajuste. 
Aqui em Minas Gerais os empresários do ramo metalúrgico, querem enfiar “goela abaixo” a pior 
proposta do Brasil e ainda por cima retirando os nossos direitos. 
Nessa Campanha Salarial temos aproximadamente 30 sindicatos, representando aproximadamente 
200.000 metalúrgicos. 
 
 

 


