COMPANHIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS - CEMIG
COMPANHIA ABERTA
CNPJ 17.155.730/0001-64
NIRE 33300266003

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 no mês de dezembro de 2010 foi assinado o Acordo Coletivo de
Trabalho – ACT, para o período 2010/2011, com todas as Entidades Sindicais que
representam os empregados.
O Acordo Salarial incluiu:
• Reajuste de salários que varia, de acordo com a faixa salarial, entre 6,50% e 7,55%.
• Participação nos Lucros e Resultados (PLR), referente ao resultado de 2010, no valor
aproximado de R$260 milhões, em Acordo Coletivo Específico 2009/2010, assinado
em 2009 e Termo Aditivo a este Instrumento, assinado em 2010.
Ressalta-se que no acordo coletivo específico da PLR de 2009/2010 foi incluído um valor, a
título de antecipação de participação nos lucros do exercício de 2010, no montante de R$60
milhões, distribuídos em março do ano acima referenciado, conforme Comunicado ao
Mercado do dia 27 de novembro de 2009. Dessa forma a participação no resultado registrada
no exercício de 2010 é o somatório dos valores acordados no termo aditivo ao acordo coletivo
específico da PLR, assinado em 2010, acrescido do valor adicional mencionado
anteriormente, referente ao negociado em acordo coletivo no ano de 2009.
Uma vez que nos primeiros nove meses de 2010 foi registrado a título de Participações
Estatutárias o valor de R$132 milhões, incluído o adicional negociado em 2009, o valor
estimado a ser registrado no quarto trimestre de 2010 é de aproximadamente R$190 milhões.
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, 21 de janeiro de 2011.

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