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EM DEFESA DA DEMOCRACIA 
E DIREITOS TRABALHISTAS

Os companheiros precisam en-
tender que, caso aconteça o 

impeachment, as consequências 
recairão sobre os trabalhadores. 
Não é a toa que parte dos empre-
sários, o PSDB e a mídia golpista 
defendem o impeachment com 
unhas e dentes, pois eles querem 
tirar vantagens. 

O Sindicato se posiciona contra o 
golpe porque sabe que, com Temer 

ou Cunha na presidência, os direi-
tos dos trabalhadores serão ataca-
dos como nunca antes na história. 

O PMDB já adiantou em seu 
eventual programa de governo 
(Ponte para o futuro), que irá aca-
bar com alguns programas sociais, 
fl exibilizar direitos trabalhistas e 
privatizar o ensino público.

É um momento histórico do 
Brasil, onde os trabalhadores pre-

cisam sair às ruas e mostrar uni-
dade, caso contrário poderão ser 
as principais vítimas de todo este 
teatro montado pelo Congresso 
Nacional.

Por isso, convido toda a com-
panheirada para participar da tra-
dicional missa e ato político na 
Praça da Cemig. Vamos deixar 
claro que não aceitaremos retro-
cessos nem retiradas de direitos!

No próximo domingo, 1º de Maio, os traba-
lhadores metalúrgicos de BH/Contagem e 
região têm um encontro marcado na Praça 

da Cemig em Contagem, para participar do even-
to político-religioso mais tradicional de Minas Ge-
rais e que há 40 anos é realizado no mesmo local.

Este ano, o ato na Praça da Cemig adquire um 
signifi cado ainda maior, pois as crises política 
e econômica que estão destruindo nosso País 

atentam contra a democracia e ameaçam direi-
tos trabalhistas históricos conquistados ao longo 
dos anos, através de muita luta da classe traba-
lhadora brasileira.

 Venham, compareçam, tragam sua família,  
amigos, faixas e bandeiras. Vamos lotar a Praça 
da Cemig! Vamos mostrar a força dos trabalha-
dores de Minas Gerais e dizer: Ninguém vai to-
car nos nossos direitos! 

Manifestação e missa a partir das 7h30

Impeachment será uma tragédia para os trabalhadores

40 anos - 1º de Maio
Praça da Cemig

Geraldo Valgas, presidente do Sindicato



A data de 28 de abril é lem-
brada no Brasil, e em vários 

outros países, como o “Dia Mun-
dial em Memória às Vítimas de 
Acidentes de Trabalho”. É um 
dia não apenas para lembrar as 
vítimas dos acidentes e doenças 
relacionadas ao trabalho, mas 
também um momento em que 
os movimentos sindicais e po-
pulares reafirmam o compromis-
so com a luta e ações por con-
dições dignas de trabalho, que 
visam impedir que acidentes de 
trabalho, eventos evitáveis, con-
tinuem a se repetir no país, cau-
sando mortes, sofrimento e ou-
tros danos sociais e ambientais 
para a população, em especial 
para os trabalhadores.

No Brasil, segundo dados ofi-
ciais, entre os anos de 2012 e 

2014, ocorreram mais de 2 mi-
lhões de acidentes de trabalho. 
Ficaram inválidos 47.910 traba-
lhadores e 8.392 morreram. No 
setor extrativo ocorreram 21.057 
acidentes de trabalho. 

Esses dados dão a dimensão 
da irresponsabilidade patronal 
de desrespeito as normas de 
proteção à saúde dos trabalha-
dores e coloca para o Estado, 
para toda a sociedade e, em es-
pecial, os movimentos sindical 
e popular, importantes desafios 
a serem enfrentados em defesa 
da vida e dos direitos da classe 
trabalhadora.

O acidente de trabalho am-
pliado, envolvendo o rompimen-
to da barragem do Fundão, da 
Samarco Mineradora S.A. (Vale/
BHP) trata-se de um dos piores 

acidentes de trabalho e o maior 
desastre ambiental do país.

Por esse motivo, o Fórum 
Sindical e Popular de Saúde e 
Segurança do Trabalho de Mi-
nas Gerais e o Fórum Nacional 
e Saúde do Trabalhador e da 
Trabalhadora das Centrais Sin-

dicais, com apoio de várias en-
tidades e instituições, realizarão 
atividades nacionais unificadas 
em memória às vítimas de aci-
dentes de trabalho, no período 
de 26 a 28 de abril, nas cidades 
de Ouro Preto e Mariana, em Mi-
nas Gerais.
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Dia 5 de novembro é uma data para não 
ser esquecido e ser registrada como o 

maior “acidente” de trabalho ampliado da 
história do Brasil. Dia de rompimento da 
barragem de rejeitos minerais de Fundão, 
na unidade industrial de Germano, em Ma-
riana, Minas Gerais.

Este “acidente” de trabalho ampliado ge-
rou o vazamento de mais de 60 milhões de 
metros cúbicos de lama tóxica no ambiente 
provocou a destruição do território da co-
munidade de Bento Rodriguez onde mora-
vam cerca de 600 pessoas.

Causou a morte  de trabalhadores e mo-
radores de Bento Rodriguez e o adoeci-
mento e sofrimento de milhares de mora-
dores da região atingida. Provocou ainda a 
contaminação e devastação de toda a ba-
cia do Rio Doce, que ao percorrer um traje-
to de cerca de 700 km, chegou até o ocea-
no atlântico, contaminando a vida marinha 
e comprometendo o trabalho, a saúde e a 
vida da população que vive da pesca, do 
turismo e do comercio no delta desse rio.

Além disso, esta região na costa do 
Espírito Santo é uma importante área de 
proteção ambiental usada para desova de 
tartarugas-marinhas, incluindo espécies 
ameaçadas de extinção.

Por tudo isso podemos afirmar que es-
tamos diante do maior desastre ambiental 
da história do Brasil, tanto pelo volume de 
rejeitos despejados, como pela distância 
percorrida pelos rejeitos da mineração e 
pelo valor necessário para a reposição das 
perdas, estimada em mais de 5 bilhões de 
dólares.

Por sua complexidade a 
gravidade, este acidente de 
trabalho ampliado mobilizou 
milhares de trabalhadoras 
e trabalhadores de diver-
sos setores da área pública 
para o seu enfrentamento, 
a exemplo de bombeiros, 
médicos, enfermeiros, as-
sistentes sociais, psicólo-
gos, agentes administrati-
vos, professores e policiais 
civis, além  do trabalho de 
milhares de voluntários.

O impacto para a saú-
de foi imediato. Dos 18 mortos, dois eram 
crianças e 16 trabalhadores, dos quais 12 
terceirizados, um empregado da Samarco 
e 3 moradores de Bento Rodriguez. Ainda 
há uma pessoa desaparecida. Além das 
mortes, muito sofrimento psíquico-social e 
adoecimento de trabalhadores, crianças, 
jovens, adultos e pessoas idosas. Cente-
nas de pessoas foram atendidas nos servi-
ços de Mariana e municípios próximos com 
queixas de náuseas, vômitos, falta de ar, 
ansiedade, insônia, dores de cabeça, hi-
pertensão, ingestão de lama, fraturas, en-
tre outras.

A economia regional foi severamente 
atingida e paralisada num verdadeiro efeito 
cascata, como as atividades de agricultura 
familiar e a produção de geleia biquinho, 
que teve a sua matéria prima completa-
mente destruída, assim como as atividades 
culturais e de turismo.

Além dos trabalhadores da Samarco/
vale/BHP Billiton, são também atingidos 
pelo rompimento da barragem, as traba-
lhadoras e trabalhadores que vivem da 
produção agrícola, da pesca e do trabalho 
artesanal, que estão com suas atividades 
interrompida com sérios prejuízos às ativi-
dades produtivas locais, afetando a renda, 
a subsistência e o modo de vida dessas 
populações.

Dada a dimensão deste acidente de tra-
balho ampliado, seus efeitos poderão ser 
sentidos por muitos anos, afetando dire-

tamente a vida de milhares e milhares de 
trabalhadores e de suas famílias, de po-
pulações ribeirinhas, dos índios Krenac, 
distribuídos em 35 municípios mineiros e 
quatro do Espírito Santo.

As empresas Samarco/Vale/BHP Billiton 
e VOG BR, esta última consultoria respon-
sável pela declaração de estabilidade da 
barragem, foram indiciadas pela Policia Fe-
deral por crime ambiental. Laudos afirmam 
que houve negligência da Samarco/Vale/
BHP Billiton sob vários aspectos. Mesmo 
assim, após mais de cinco meses do rom-
pimento da barragem, a lama não pára de 
vazar. Em 2016, 5 milhões de metros cúbi-
cos de rejeitos já atingiram a Bacia do Rio 
Doce.

PUNIÇÃO AOS CULPADOS!  

INDENIZAÇÃO DAS VITIMAS!

RECUPERAÇÃO DA BACIA DO RIO DOCE!

RECONSTRUÇÃO DO TRABALHO COM 
SUSTENTABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA!

Dia Mundial em Memória das Vitimas de Acidentes e Doenças  do Trabalho

Somos todos atingidos

Foto: Mário Tama



Edição 169                                             Página 03

Opinião

Walter Fideles, secretário de 
Comunicação do Sindicato

Mais uma vez estamos diante de um 
acirramento na luta de classes em 

nosso país. Vimos pela TV no último dia 
17/04/2016 (domingo), quem realmente são 
os representantes do povo brasileiro na Câ-
mara dos Deputados, presidida por Eduardo 
Cunha, em um momento dos mais intensos 
em nossa história política. 

Ficou muito claro para o mundo inteiro o 
quanto os representantes do povo brasilei-
ro estão definitivamente distantes dos inte-
resses da maioria da população. Ao vermos 
e ouvirmos a justificativa dos deputados que 
votaram pela aceitação do prosseguimento do 
processo do impeachment da presidente, sim-
plesmente nos dá um sentimento de terror e 
vergonha, afinal deputado exaltar o período da 
ditadura militar no Brasil como justificativa pelo 
voto sim, é no mínimo algo de se assustar.

Todo brasileiro que viveu essa época som-
bria da nossa história, sabe o quanto foi 
destrutivo para toda classe trabalhadora em 
nosso país, não só pelo arrocho salarial que 
sofremos, mas principalmente pelas mortes e 
torturas. 

E mais do que isso, nenhum dos defenso-
res do seguimento do processo de impeach-
ment, disse que seria “em nome de todo povo 
brasileiro”. Ao contrário, justificavam que era 
pelos filhos, esposas, o que demonstravam 
que estavam defendendo interesses pesso-
ais, lamentavelmente.

O pior ainda, é que o próprio presidente da 
Câmara está na condição de réu no processo 
da operação lava jato, onde é acusado pelo 
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL por cor-
rupção, lavagem de dinheiro e de receber 5 
milhões em propinas. 

Então será mesmo que esses deputados têm 
conduta moral para encaminhar um processo 
dessa envergadura contra a presidente?

Importante também é considerar que a 
presidente está sendo acusada de crime de 
responsabilidade fiscal, o que não foi com-
provado. Isso já é razão suficiente para não 
prosseguir com esse processo movido por 
verdadeiros corruptos e que na sua maioria 
representam os interesses dos empresários.

Portanto, estamos diante de mais uma ten-
tativa de golpe contra a democracia brasilei-
ra, afinal, 54 milhões de votos devem ser res-
peitados. Não podemos também esquecer os 
diversos programas sociais implantados pelo 
governo nos últimos 14 anos, como a bolsa 
família, minha casa minha vida e, principal-
mente, a valorização do salário mínimo. Não 
foi de graça que este projeto de governo con-
seguiu neste pouco tempo, tirar cerca de 35 
milhões de brasileiros da mais absoluta mi-
séria.

Se o projeto dos golpistas for concretizado, 
certamente que estes programas serão me-
nos atendidos e pior, podem ser até mesmo 
extintos. Melhor mesmo é não nos esque-
cermos que o que está em jogo é a disputa 
de dois projetos, um é o que deve ampliar os 
direitos sociais e o outro, caso o golpe seja 
concretizado, é o contrário, além de neutra-
lizar os programas sociais também traz uma 
proposta de acabar com direitos trabalhistas, 
como férias remuneradas, décimo terceiro 
salário, horas extras, enfim, seria o fim dos 
direitos sociais do trabalho em nosso país.   

O cenário político brasileiroSe Dilma cair muita coisa vai mudar na vida dos brasileiros. As principais 
conseqüências irão recair sobre os ombros dos trabalhadores, mas não 
serão só eles que irão “pagar o pato”. Você sabe como será o dia seguinte 

ao golpe? Não? Então preste atenção! 

Michel Temer será presidente e 
Eduardo Cunha seu eventual vice

A oposição e os poderosos meios de co-
municação do Brasil culpam Dilma pela crise 
econômica, mas até eles reconhecem que a 
presidente é honesta. Ela não está sendo in-
vestigada nem responde a nenhum processo 
por corrupção. Ao contrário de Michel Temer 
e Eduardo Cunha que foram citados de terem 
participação na lava jato e outros casos de cor-
rupção e estão sendo investigados. Com a saí-
da de Dilma, Temer será presidente e Eduardo 
Cunha, será seu eventual vice. Vocês acham 
que a corrupção vai acabar?

Flexibilização dos direitos 
trabalhistas e terceirização

O programa de governo “uma ponte para o 
futuro” que o PMDB pretende implementar em 
caso de impeachment da presidente Dilma,  
vai levar adiante a regulamentação da terceiri-
zação e ainda proporá que o negociado preva-
leça sobre o legislado, em outras palavras, vão 
jogar a CLT na lata do lixo.

Aposentadoria
O PMDB deverá ampliar a idade mínima para 

a aposentadoria. Quem já está quase se apo-
sentando ou vai se aposentar no futuro, terá de 
esperar mais tempo para gozar do beneficio.

Salário Mínimo
O PMDB anunciou que vai mudar o atual sis-

tema de reajuste de salário mínimo, que desde 
que foi implantado (há 11 anos) concedeu  na 
somatória, aumento real (acima da inflação) de 

aproximadamente 80%. Ou seja, a política de 
valorização do salário mínimo que vem benefi-
ciando os trabalhadores vai ser substituída por 
outra. Com isso certamente voltará a ser como 
era antes, ou seja, reajuste do salário mínimo 
sem aumento real.

Volta da CPMF e aumento 
de impostos

O PMDB já sinalizou, caso assuma o gover-
no, de voltar com a CPMF e aumentar os im-
postos como principal caminho para equilibrar 
as contas públicas.  

Privatização da Petrobras
Um dos maiores objetivos da direita, caso as-

sumam o poder, é privatizar a Petrobrás, maior 
empresa pública do Brasil e uma das maiores do 
mundo. Uma mina de ouro que muitas empresas 
multinacionais estão de olho. É preciso lembrar 
que a Vale do Rio Doce, durante o governo tuca-
no governo de FHC, foi vendida a preço de bana-
na para o capital internacional. Um exemplo triste 
da privatização está refletida no recente desastre 
que aconteceu em Mariana. Se a Vale ainda fosse 
do Governo Federal, o Estado teria de responder 
criminalmente e as vitimas estariam amparadas. 

Privatização do ensino público
Um grande objetivo da direita (e o PMDB 

está incluído nesse grupo) desde há muito é 
a privatização do ensino público, substituindo 
a escola pública pelo financiamento público de 
escolas privadas. Isso está em flagrante con-
tradição com o direito constitucional de todos à 
escola pública e com a obrigação constitucio-
nal do Estado de assegurá-lo.

O que acontecerá se houver impeachment?

Além de todos esses fatos citados acima, caso haja o impeachment da presidente Dilma, 
outras coisas ruins ainda virão pela frente. Segundo o Departamento Intersindical de 

Assessoria Parlamentar, o DIAP, existem atualmente 55 projetos em tramitação no Congres-
so Nacional que ameaçam direitos trabalhistas e sociais. Com a direita assumindo o poder 
e maioria de representes conservadores no Congresso, esses projetos devem avançar e a 
classe trabalhadora será a grande prejudicada.

Vários projetos no Congresso ameaçam direitos trabalhistas

lRedução da maioridade penal (PEC 
115/2015 - Senado);
lRegulamentação da terceirização sem 
limite permitindo a precarização das rela-
ções de trabalho (PL 4302/1998 – Câma-
ra, PLC 30/2015 - Senado, PLS 87/2010 
– Senado);
lInstituição do Acordo Extrajudicial de 
Trabalho permitindo a negociação dire-
ta entre empregado e empregador (PL 
427/2015 – Câmara);
lImpedimento do empregado demitido 
de reclamar na Justiça do Trabalho (PL 
948/2011 – Câmara e PL 7549/2014 - Câ-
mara);
lSuspensão de contrato de trabalho (PL 
1875/2015 – Câmara);
lPrevalência do negociado sobre o legis-
lado (PL 4193/2012 - Câmara);
lPrevalência das Convenções Coletivas 
do Trabalho sobre as Instruções Normati-
vas do Ministério do Trabalho e Emprego   
(PL 7341/2014 - Câmara);
lRedução da jornada com redução de 
salários (PL 5019/2009 - Câmara);
lVedação da ultratividade das conven-
ções ou acordos coletivos (PL 6411/2013 
- Câmara);

l Regulamentação da EC 81/2014, do 
trabalho escravo, com supressão da jor-
nada exaustiva e trabalho degradante das 
penalidades previstas no Código Penal 
(PL 3842/2012 – Câmara, PL 5016/2005 
– Câmara e PLS 432/2013 - Senado);
lExtinção da multa de 10% por demissão 
sem justa causa (PLP 51/2007 – Câmara 
e PLS 550/2015 - Senado);
lSusta a Norma Regulamentadora (NR) 
12 sobre Segurança no Trabalho em Má-
quinas e Equipamentos (PDC 1408/2013 
– Câmara e PDS 43/2015 - Senado);
lDeslocamento do empregado até o local 
de trabalho e o seu retorno não integra a 
jornada de trabalho (PL 2409/2011 – Câ-
mara);
lFim da exclusividade da Petrobras na 
exploração do pré-sal (PL 6726/2013 - 
Câmara);
lEstabelecimento de que a exploração 
do pré-sal seja feita sob o regime de con-
cessão (PL 6726/2013);
lPrivatização de todas as empresas pú-
blicas (PLS 555/2015 - Senado);
lDemarcação de terras indígenas (PEC 
215/2000);

Os projetos “malditos”

Fonte: Metalúrgicos de BH/Contagem, DIAP e Portal Vermelho
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EXAMES

Sede Sindicato
R. Camilo Flamarion, 55 
J. Industrial - Contagem

Associação dos Metalúrgicos 
Aposentados Belo Horizonte, 

Contagem e Região

AMABELCON
30 anos cuidando de seus associados

Aposentados, 
fi liem-se a nós

POR APENAS R$42,00
VOCÊ TERÁ VÁRIOS BENEFÍCIOS

* Reajuste anual

JUNTOS SOMOS MAIS!

33332936  
25594377 

amabelconassociacao@gmail.com

Ligue

PLR 2016

Na semana passada foi 
fechado mais um acor-

do de PLR 2016. Os traba-
lhadores da GE Healthcore 
aprovaram a PLR no valor 
de R$ 4.100, a ser pago em 
duas parcelas. Eles tam-
bém aprovaram o desconto 
de R$ 40 para a campanha 
contra a fome e a festa de 
confraternização.

Vale destacar que a gran-
de maioria das empresas da 
nossa categoria, que pagou 

PLR no ano passado, já si-
nalizou disposição de voltar 
a negociar a PLR este ano. 
Mas isso só não basta. O 
que garante a conquista da 
PLR é a unidade na luta dos 
trabalhadores

Se na sua fábrica a mobi-
lização ainda não começou, 
não perca tempo. Reúna 
seus colegas, construa a 
mobilização no interior da 
fábrica e exija do seu patrão 
a PLR, já! 

Em nome do co-
letivo de mulhe-
res do Sindica-

to quero agradecer a 
todas as entidades e 
pessoas amigas que 
contribuíram para a 
realização do IV En-
contro de Mulheres 
Metalúrgicas. Graças 
à ajuda de todos vocês 
foi possível realizar 
com êxito esta ativida-
de de grande respon-
sabilidade.

Agradecemos tam-
bém a todas as pales-
trantes, que prestigia-
ram nosso evento com 
interessantes e ricas 
exposições. Mas não 
podemos de deixar de 
agradecer principal-
mente as companhei-
ras metalúrgicas que 
participaram do en-
contro, afi nal elas são 
a principal motivação 
de todo nosso trabalho 
sindical. 

Acordo fechado com GE Healthcore
Nosso muito obrigado! 

Margareth da Silva, 
Secretária de mulheres 

do Sindicato

Colaboradores
-FEM/CUT-MG
-CNM/CUT
-CUT/MG

-Direção e funcionários do 
Sindicato de BH/Contagem
-Sindicato dos Enfermeiros
-Sindágua

-Diretoria da Amabelcon 
-Ótica Clarear
-Antônio Medina (Boreda)
-Ortocenter


