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COMUNICADO AO MERCADO
COMPANHIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS – CEMIG, empresa de
capital aberto, com ações negociadas nas Bolsas de Valores de São Paulo, Nova
Iorque e Madri, em atendimento ao compromisso de implementar as melhores práticas
de Governança Corporativa, vem a público para informar, nos termos do artigo 12 da
Instrução CVM nº. 358, de 03 de janeiro de 2002, que o Acordo Coletivo de Trabalho
– ACT, para o período 2009/2010, foi assinado com todas as Entidades Sindicais que
representam os empregados da Empresa, no dia 20 de Novembro de 2009.
As condições negociadas com os sindicatos levaram em consideração os seguintes
fatores:
• Revisão tarifária da Cemig Distribuição que reduziu suas receitas em 20,81%;
• Revisão tarifária da transmissão da Cemig Geração e Transmissão que
reajustou suas receitas em 5,35%;
• Redução do volume de vendas decorrente da crise financeira enfrentada pelos
clientes industriais.
O Acordo Salarial incluiu:
• Reajuste de salários em 4,88%
• Participação nos lucros no resultado de 2009 no valor aproximado de R$210
milhões;
• Pagamento em março de 2010 de antecipação da participação nos lucros
relativa a aquele ano no valor aproximado de R$ 60 milhões.
Considerando as revisões tarifárias e a redução no volume de vendas mencionadas
acima, o pagamento de participação nos lucros em 2009 , na comparação com 2008 e
2007, representa uma redução de aproximadamente R$ 160 milhões e R$ 245
milhões, respectivamente.
A Cemig reafirma seu compromisso de investimento no Capital Humano da
Companhia, através de treinamento e capacitação para manter seu quadro de
empregados adequado aos desafios de crescimento da corporação, e de uma política
que incentiva o desempenho focando na eficiência operacional, aliada ao alto padrão
tecnológico.
Belo Horizonte, 27 de novembro de 2009.

Luiz Fernando Rolla
Diretor de Finanças, Relações com Investidores e Controle de Participações.
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