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Mais de 10 mil pes-
soas se reuni-
ram no centro de 

Belo Horizonte, na ultima 
quinta-feira (20),  em de-
fesa da democracia, dos 
direitos e para dizer não 
ao golpe, não ao ajuste 
fiscal,  não a volta do re-
gime militar, não ao impe-
achment e fora Cunha!

Em São Paulo, o ato 
reuniu mais de 100 mil 

pessoas. De norte a sul 
do Brasil, as manifesta-
ções conseguiram reu-
nir milhares de pessoas, 
mesmo sem que houves-
se qualquer divulgação 
dos grandes meios de 
comunicação, que estão 
claramente comprometi-
dos com a direita e a oli-
garquia deste país.

Ao contrário do que 
aconteceu durante ma-

nifestação da direita, 
quando só um setor da 
população estava repre-
sentado, o ato convoca-
do pela CUT e as outras 
centrais tinha pobres, 
negros, mulheres, ricos, 
jovens, velhos, estudan-
tes todos juntos e mistu-
rados, mostrando toda a 
pluralidade da nossa na-
ção.

Como não podia deixar 

de ser, a direção do nos-
so Sindicato, junto com 
representantes de quase 
todos os movimentos so-
ciais e sindicais de Minas 
Gerais, esteve presente 
na manifestação, ajudan-
do a engrossar o grito de 
“não vai ter golpe” e para 
mostrar que quem manda 
no Brasil é o povo e não a 
direita nem muito menos 
a imprensa capitalista.

Não ao golpe! Fora Cunha!
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O jornal norte-americano “New York 
Times” posicionou-se contrário 

o impeachment da presidenta Dilma 
Rousseff e fez elogios à petista em re-
lação à conduta que tem apresentado 
diante das investigações da Operação 
Lava Jato. A publicação foi divulgada 
na segunda-feira (17), no editorial do 
veículo.

O texto classifica como “admirável” o 
ato da presidenta de ter reconduzido o 
procurador-geral da República, Rodrigo 
Janot, que investiga as irregularidades 
que ocorreram na Petrobras.

“Ela (Dilma) não fez – o que é admi-
rável – nenhum esforço para constran-
ger ou influenciar as investigações. Ao 
contrário, ela tem consistentemente 
enfatizado que ninguém está acima da 
lei, e apoiou a renovação da gestão do 
atual procurador-geral da República, 
encarregado das investigações sobre a 
Petrobras, Rodrigo Janot.

Sobre a tentativa de golpe contra a 
petista, o jornal mostrou apoio ao man-
dato e reforçou que “as investigações 
não encontram nenhuma evidência de 
ações ilegais de sua parte”.

“Não há nada que justifique o impe-
achment. Derrubar Dilma sem evidên-
cias concretas de corrupção causaria 
sérios danos à democracia que vem 
ganhando força nos últimos 30 anos, 
sem nenhuma contrapartida. E não há 
nada que sugira que nenhum dos líde-
res políticos que querem lhe tomar o lu-
gar faria melhor do que ela em termos 
de política econômica”, informa o edi-
torial.

O jornal ressalta que o país vive um 
período pleno de democracia nos úl-
timos 30 anos e o direito democrático 
pode ser prejudicado se Dilma Rousse-
ff deixar o poder.

Fonte: Linha Direta

Manifestação da direita foi um fracasso

Os famigerados “coxi-
nhas”, nome dado as 

pessoas da classe media 
alta e os ricos do Brasil que 
querem a renúncia ou o im-
peachment de Dilma Rous-
seff, saíram às ruas no dia 
16 de agosto com cartazes 
e faixas para participar da 
manifestação convocada 
pela direita com apoio ma-

ciço da grande imprensa.
O que se viu foi um 

festival de absurdos com 
participação de nazistas 
e gente pedindo a volta 
do regime militar e até do 
ex-presidente Sarney. Jor-
nalistas estrangeiros que 
cobriram a manifestação 
disseram que parecia mais 
um carnaval do que ma-

nifestação propriamente 
dita, tamanha a quantidade 
de gente bebendo, tirando 
a roupa e até fazendo co-
reografias de dança.

“No nosso país as mani-
festações são mais sérias. 
Aqui parecia uma festa. 
Além disso, sofremos mui-
to com a ditadura militar, 
acho um absurdo que al-

guns brasileiros peçam a 
volta deles. Só vi, pessoas 
brancas e bem vestidas 
chegando em carros para 
participar da manifesta-
ção.” disseram turistas ar-
gentinos que estavam em 
São Paulo e assistiram 
este “circo de horrores” da 
elite brasileira.

O objetivo dos organiza-

dores era levar milhões as 
ruas para “demonstrar a in-
satisfação do povo brasilei-
ro” com a presidente Dilma. 
Só que o ato foi um grande 
fracasso, pois segundo os 
próprios organizadores, 
aproximadamente 700 mil 
pessoas participaram da 
manifestação em todo 
Brasil. 

Nos últimos aconte-
cimentos do cená-

rio político brasileiro, 
observamos de forma 
muito contundente duas 
manifestações opostas 
em todo país. Um setor 
que apóia o governo Dil-
ma e é a favor da inclu-
são social e o outro que 
quer o impeachment da 
presidente, mas sofreu 
um profundo esvazia-
mento em suas mani-
festações. 

É bom dizer que este 
setor da nossa socieda-
de, além de não ter uma 
compreensão verda-
deira da emancipação 
da classe social menos 
favorecida, através dos 
diversos programas so-
ciais promovidos pelo 
governo, ainda nutre 
um ódio terrível contra 
aquelas pessoas que 
antes viviam precaria-
mente, mas hoje tem a 
possibilidade de com-
prar sua casa própria, 
de seguir uma boa fa-
culdade, de viajar de 
avião ou, até passear 
nos mesmos shoppings 
que eles frequentam.  
Parece que eles não 

concordam que a gran-
de maioria dos brasilei-
ros trabalhadores (as) 
vivam com dignidade.

Essas pessoas são 
as mesmas que sem-
pre estiveram no poder 
em nosso país desde a 
época do Brasil Colônia 
e nunca promoveram 
qualquer ascensão so-
cial aos trabalhadores. 
Haja visto que o Brasil 
foi o último país no mun-
do a abolir a escravatura 
e, quando isso aconte-
ceu, nada foi feito para 
integrar o negro ao mer-
cado de trabalho dando 
lhe a possibilidade de se 
profissionalizar. 

Mas é assim mes-
mo. Toda conquista da 
classe trabalhadora em 
nosso país foi e será 
fruto da luta de classes. 
Quanto mais nós tra-
balhadores estivermos 
organizados e informa-
dos, maior será nosso 
poder de conquistas 
diante desse cenário 
perverso que oprime a 
todos nós operários. 

Walter Fideles, Secretário de 
Comunicação do Sindicato

opinião

Poderosos não suportam que menos 
favorecidos vivam com dignidade

O Grito dos Excluídos/as, que 
acontece anualmente no dia 

7 de Setembro em todo o Brasil, 
chega a sua 21ª edição. Em 2015, 
o lema chama a atenção para a si-
tuação de violência que vitimiza, 
sobretudo as juventudes das perife-
rias, bem como alerta para o poder 
que os meios de comunicação exer-
cem na manipulação da sociedade. 
E questiona: “Que país é este que 
mata gente, que a mídia mente e 

nos consome?”.
A proposta do Grito surgiu da 

esperança e do espírito profético 
dos cristãos que, aliados aos mo-
vimentos sociais, buscaram conti-
nuar pautando a reflexão proposta 
pela Campanha da Fraternidade de 
1995, cujo tema era “Fraternidade 
e Exclusão”. Assim, nestes 21 anos 
de história, o Grito vem se desenvol-
vendo como um processo e compro-
misso coletivos.

Menos ódio 
e mais tolerância

New York Times diz que não há nada 
que justifique impeachment de Dilma

GRiTo doS EXCLUÍdoS
Que país é este que mata gente, 

que a mídia mente e nos consome?



Edição 150                                     Página 03

Geraldo Valgas, 
presidente do Sindicato

defesa dos direitos dos tra-
balhadores: contra as medidas 
econômicas de ajuste fiscal que 
retiram direitos, o aumento do 
preço dos alimentos, da água, 
da luz e transporte, e pela reto-
mada do emprego.

Mais democracia: a favor da 
reforma política e contra o finan-
ciamento empresarial das cam-

panhas eleitorais, a favor do res-
peito às eleições de 2014 e da 
regulamentação dos meios de 
comunicação.

Soberania Nacional: contra 
a entrega do petróleo brasilei-
ro a empresas transnacionais e 
transferência de dinheiro público 
para o exterior por meio de con-
tas secretas.

Reformas estruturais e po-
pulares: a favor da taxação das 
grandes fortunas, da reforma ur-
bana, agrária, tributária e educa-
cional.

integração latino-ameiraca-
na: a favor da integração dos 
países latino-americanos, atra-
vés do MERCOSUL, CELAC, 
Unasul, e integração popular.

Companheiros, a manifestação 
convocada pela CUT e as outras 

centrais no dia 20 de agosto, mos-
trou a força dos trabalhadores do 
Brasil. Mesmo sem nenhuma ajuda 
dos meios de comunicação, conse-
guimos levar para as ruas uma mul-
tidão muito maior do que conseguiu 
levar a Direita.

A manifestação serviu principal-
mente para mostrar que os trabalha-
dores não são bobos e que sabem 
muito bem de que lado estão e o que 
querem. Não adianta a Rede Globo, 
a Veja, ou outras grandes empresas 
de comunicação capitalistas falarem 
pra nós o que devemos fazer. 

Nós sabemos muito bem quem 

está do nosso lado. Queremos sim 
mudanças na política econômica e 
somos contra o ajuste fiscal. Mas 
não queremos governo de Direita 
com sua política neoliberal, não que-
remos a volta dos militares, não que-
remos impeachment. Enfim, compa-
nheiros, queremos avanços e não 
retrocessos.

Manifestações convocadas pelas 
centrais levam multidão às ruas
A manifestação convocada 

pelas centrais, no dia 20 
de agosto, em defesa dos 

direitos sociais, da liberdade e 
da democracia, contra a ofensiva 
da direita e por saídas populares 
para a crise, levou uma multidão 
às ruas de norte a sul do Brasil.

Em Belo Horizonte a manifes-
tação foi organizada pela CUT/
MG. A concentração foi na Praça 
Afonso Arinos e os manifestantes 
saíram em passeata pela Afonso 
Pena até a Praça Sete. De lá, a 
multidão seguiu até a Praça da 
Estação.

O ato, mais que uma resposta a 
manifestação fracassada organi-
zada pela Direita no último dia 16 
de agosto, serviu para deixar cla-
ro que os trabalhadores brasilei-
ros não irão permitir retrocessos, 
golpe ou a volta do regime militar 
no nosso país.

Se existe uma “voz do povo”, 
certamente ela é essa que se ou-
viu nas ruas, no dia 20 de agosto, 
pois dentro dessa multidão esta-
vam representantes de todos os 
setores da sociedade. Se existe 
a “voz do povo”, ela é a que saiu 
da boca de milhares de brasileiros 
pedindo a defesa da democracia, 
por direitos, contra o golpe e con-
tra o ajuste fiscal. 

O que as manifestações do 20 de agosto pediram?

Manifestações mostram que trabalhadores sabem muito bem o que querem

Desde que a empresa chamou 
aos trabalhadores, através do 

Sindicato, para negociar o banco 
de horas a fim de atenuar os im-
pactos da crise e preservar em-
prego, até agora não houve ne-
gociação de verdade. Pois assim 
que se iniciaram as tratativas, a 
empresa passou a demitir e até 
sexta-feira da semana passada 
(21/08) não parou.

A única trégua se deu em fun-
ção de ação do Sindicato, que na 
3ª Região do Tribunal Regional do 
Trabalho acordou a suspensão 
das demissões realizadas do dia 
03 ao dia 05 e conseguiu impedi-
mento de novas demissões até o 
dia 17/08, período que as partes 
(empresa e Sindicato) deveriam, 
de forma direta, realizar negocia-
ções na busca de um acordo.

Só que a reunião mais uma vez 
terminou com impasse e a Juíza 
determinou prosseguimento do 
dissídio, abrindo prazos para que 
as partes se manifestem. 

A verdade é que a empresa 
jamais admitiu o retorno dos tra-
balhadores que tiveram as demis-
sões suspensas e, mais ainda, 
sempre afirmou necessitar reali-
zar mais demissões.

Está mais que comprovado, que 
a empresa jamais quis negociar, 
ela sempre teve como foco rea-
lizar centenas e centenas de de-
missões e, ainda por cima, impor 
o Banco de Horas e a SUSPEN-
SÃO DO CONTRATO DE COM 
SUSPENSÃO DE SALÁRIOS.

A diretoria do Sindicato vai usar 
todos os esforços para a preser-
vação dos empregos e com dispo-

sição para tentar encontrar alter-
nativas para enfrentar a situação 
adversa. 

Faremos tudo que estiver ao 
nosso alcance para que a empre-
sa respeite aos trabalhadores no 
seu direito constitucional de ter 
emprego, mais ainda, para que 
a Vallourec não atropele a legis-
lação, pois em caso de demissão 
em massa é necessário ter acordo 
com o Sindicato.

Estamos com o dissídio de 
natureza Jurídica em curso no 
Tribunal e com um inquérito civil 
público instaurado no Ministério 
Público do Trabalho. Chamamos 
ao conjunto dos trabalhadores 
para se unirem  e somarem forças 
com o Sindicato. 

Luta não se faz isolado. Luta 
é com todos os trabalhadores. A 

empresa está quebrando toda a 
nossa confiança, o código de éti-
ca, a responsabilidade social e o 
discurso de transparência e reco-
nhecimento.

Temos de levantar a bandeira 
da solidariedade de classe. Vo-
tamos em assembléia que esta 
luta era com todos. Então, vamos 
permitir o que a empresa tem feito 
com vários pais de família, nossos 
ex-colegas de trabalho?

Está passando da hora de ado-
tarmos uma atitude. Cruzar os 
braços e com unidade e organi-
zação dar um basta ao desrespei-
to, quebrando a intransigência da 
empresa, colocando um fim defi-
nitivo neste tempo de terror esta-
belecido na usina Barreiro. Pura 
covardia da direção da VALLOU-
REC.

Demissões e ausência de negociação na Vallourec do Brasil
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Abono salarial será pago em 
setembro na Stola do Brasil
Em reunião realizada no dia 4 

de agosto, o Sindicato resol-
veu a pendência do abono sa-
larial de 2014, que foi pago em 
janeiro e fevereiro deste ano. A 
meta de Assiduidade, que retira-
va o direito de receber aos tra-
balhadores que se ausentaram 
ao trabalho com atestado médi-
co, foi alterado. Todos que tive-
rem até cinco faltas sem justifi-
cativas devem receber o abono 
no pagamento de setembro. 

Além desta mudança, todas 
as cláusulas prejudiciais aos tra-
balhadores, ou foram retiradas 
ou foram regularizadas, tendo 
a lei como parâmetro. Chama-
mos a todos para verificarem e 
ficarem atentos, se de alguma 
maneira tiveram algum prejuí-
zo. Em caso de qualquer dúvida 
procurem os diretores do Sindi-
cato.

Acordo de banco de horas
Estava agendada uma reu-

nião para tratar do pedido da 
empresa para negociação de 
compensação de jornada. A reu-
nião foi cancelada a pedido do 
Sindicato, por motivo de força 
maior. 

Segundo denuncias, no dia 

pré-agendado, aconteceu no 
interior da empresa (exatamen-
te uma hora antes do horário 
previsto para acontecer a ne-
gociação com o Sindicato) uma 
reunião da Stola com seus tra-
balhadores, onde foi comunica-
do o inicio do Banco de horas 
a partir do dia 08/08, sábado. 
Segundo informações houve tra-
balho para pagamento do banco 
de horas determinado pela em-
presa.

Salientamos que não existe 
acordo com a entidade e escla-
recemos que segundo determi-
nação da diretoria, para este 
tipo de acordo ter validade tem 
de ser negociado com o Sindi-
cato e autorizado pelos traba-
lhadores em assembléia.

Registramos que solicitamos 
uma reunião no Ministério do 
Trabalho para verificar a veraci-
dade das denuncias e determi-
nar os desdobramentos desta 
questão.

Fiquem atentos e diante de 
qualquer dúvida liguem para: 
Aguinaldo - 8396.9232, Geral-
do Valgas - 8681.0718, Marcos 
Marçal - 8396.8959 ou Josiane 
3369.0510.

A expectativa dos trabalhadores da Orteng era de receber o 
pagamento das férias em dobro, tal como havia sido acer-

tado no Ministério do Trabalho. Mas sem dar nenhuma explica-
ção, mais uma vez a empresa descumpriu acordo.

Em virtude disso, o Sindicato pediu nova reunião no Ministé-
rio do Trabalho. A mesma foi agendada para o dia 28 de agosto, 
às 15h. Nela vamos exigir que a empresa ofereça a relação de 
todos os trabalhadores que estavam marcados para receber 
o pagamento (cerca de 30 pessoas). Companheirada, vamos 
ficar atentos e mobilizados!

Em assembleia realizada 
com os trabalhadores da 

Aethra - CEDEP , no dia 10 de 
agosto, encerrou-se as nego-
ciações de PLR nas unidades 
do grupo, sendo esta a mais 
recente unidade a fechar acor-
do. 

Em todas as assembléias, 
os trabalhadores concordaram 
em contribuir com 1,5%  em fa-
vor do Sindicato, para ser des-
contado em parcela única. 

Vale lembrar que os asso-
ciados da nossa entidade po-
derão receber a devolução do 
valor, se assim o desejarem. 

Basta para isso comparecer no 
Sindicato e dirigir-se ao setor 
de Arrecadação, pois já são 
contribuintes para a entidade. 

Desse valor, 10% será trans-
formado em cestas básicas a 
serem distribuídas pelo Sindi-
cato a entidades carentes tra-
dicionalmente assistidas por 
alimentos doados pelos traba-
lhadores das Aethras. 

Agradecemos ao empenho 
das comissões eleitas e aos di-
retores Adair, Welington “ban-
da larga”, Marçal e a todos que 
colaboraram para o êxito do 
processo.

Orteng não cumpre acordo 
firmado no Ministério do Trabalho

Trabalhadores da CEDEP 
aprovam PLR 2015

Depois de um dia in-
teiro de negociação 

entre oposicionistas e go-
vernistas, os deputados 
aprovaram, na noite de 
terça-feira (18), índices 
de reajustes escalona-
dos pelos próximos qua-
tro anos para a correção 
do Fundo de Garantia 
por Tempo de Serviço 
(FGTS). 

Pela proposta, a par-
tir de 2016, a correção 
será a Taxa Referencial 

(TR) mais 4% para novos 
depósitos. O percentu-
al passa para 4,75% em 
2017; 5,5%, em 2018; e, 
no ano seguinte, o mes-
mo índice da poupança, 
hoje em 6,17%, mais a 
TR. A remuneração dos 
depósitos antigos perma-
necem em TR mais 3%.

Nas próximas edições 
de O Metalúrgico, a di-
reção do Sindicato irá 
se posicionar sobre este 
tema.                    Portal: Uai

O governo Dilma mante-
ve o adiantamento de 

metade do 13° salário aos 
aposentados e pensionistas, 
pagamento que havia sido 
suspenso pelo Ministério da 
Fazenda sob o argumen-
to de falta de fluxo de caixa 
para bancar a despesa. Fal-
tou apenas ser definido a 
forma como será realizado o 
pagamento.

Fonte : Portal UOL

Atenção trabalha-
dores,  o prazo 

para reclamar con-
tra os depósitos do 
FGTS não recolhidos 
pelas empresas pe-
rante a Caixa Econô-
mica Federal, passou 
a ser de cinco anos, 
em razão de decisão 
do Supremo Tribunal 
Federal.

Assim, o prazo que 
antes era de 30 anos, 
passou a ser de ape-

nas cinco anos, moti-
vo pelo qual os traba-
lhadores devem ficar 
atentos e avisar o 
Sindicato, caso apu-
rem que a empresa 
não está efetuando 
os depósitos, para 
que esta entidade 
sindical possa tomar 
as providências ca-
bíveis, inclusive atra-
vés do departamen-
to jurídico. Fiquem 
atentos!

Reajuste escalonado do FGTS a 
partir de 2016 é aprovado na Câmara

Pagamento da 
1ª parcela do 13% 
dos aposentados

Prazo para reclamar 
e prescrição do FGTS

A FiEMG agendou para o dia 
31 de agosto, às 10h,  a primei-
ra rodada de negociação pela 
campanha salarial unificada 
2015. A primeira rodada de ne-
gociação com o setor de serra-
lheria e reparação de veículos, 
foi remarcada para o dia 03 de 
setembro, às 17h.

No boletim anterior erramos ao 
deixar de informar que a dire-
tora Tânia do nosso Sindicato 
também participou da Marcha 
das Margaridas realizada em 
Brasília nos dias 11 e 12 de 
agosto de 2015. Nossas mais 
sinceras desculpas para a cita-
da companheira.

ERRATA
A Conferência de Mulheres de Contagem será re-

alizada no dia 26 de setembro de 2015, de 8h 
às 17h, em local a ser definido. Antes desse even-
to serão realizadas pré-conferências nas regionais, 
seguindo o seguinte calendário:
10/09 - Nova Contagem
15/09 - Ressaca e Nacional
17/09 - Riacho e Industrial
22/09 - Petrolândia, Sede e Eldorado

IV Conferência da Mulher de Contagem


