
Sindicato dos Metalúrgicos de Belo Horizonte, e Região
www.sindimetal.org.br

Contagem 

O MetalúrgicoCondefederação 
Nacional dos
Meta lú r g icos

B
R

A
S

IL

Edição 171
18/05 a 29/05/2016

“Dormia 
A nossa pátria 

mãe tão distraída
Sem perceber que 

era subtraída
Em tenebrosas 
transações”

Vai passar - Chico Buarque

É c o m 
g r a n -

de tristeza que 
comunicamos o fale-
cimento da Democracia 
no Brasil. Ela foi assassi-
nada a sangre frio no dia 
11 de maio de 2016, por um 
grupo de parlamentares cor-
ruptos do Congresso Nacio-
nal, que defendem a oligar-
quia deste país e só pensam 
nos seus próprios interesses.
A Democracia deixa desam-

parados milhões de trabalhadores 
brasileiros, que através da resistên-
cia e mobilização terão de construir a 

l u t a 
para evitar que 

seus direitos tra-
balhistas, muitos deles 

conquistados com muito 
sofrimento ao longo de dé-

cadas, também sejam mas-
sacrados pelo mesmo grupo de de-
linqüentes.

Congresso mata 
a democracia no 

Brasil! 
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Em editorial publica-
do na quinta-feira 

(12), o jornal america-
no The New York Times 
defendeu que a presi-
dente afastada, Dilma 
Rousseff, pode “pagar 
um preço despropor-
cionalmente grande por 
irregularidades adminis-
trativas enquanto vários 
de seus detratores mais 
ardentes são acusados 
de crimes mais escan-

dalosos”. 
Para a publicação, 

não há evidências de 
que ela abusou do poder 
para ganho próprio. “Já 
muitos dos políticos que 
estão orquestrando sua 
deposição foram atrela-
dos a um grande esque-
ma de propina e outros 
escândalos”, diz o texto, 
assinado pelo conselho 
editorial do jornal. 

O The New York Times 

destacou que o presi-
dente interino, Michel 
Temer, pode ficar inele-
gível após condenação 
no TSE (Tribunal Supe-
rior Eleitoral) e que o de-
putado Eduardo Cunha, 
que conduziu o proces-
so de impeachment na 
Câmara, foi afastado de 
seu mandato pelo STF 
(Supremo Tribunal Fe-
deral) por responder a 
denúncias de corrupção. 

Além disso, o jornal 
afirmou que as chama-
das pedaladas fiscais 
de que Dilma é acusa-
da foram cometidas por 
outros governantes sem 
que eles tenham sofrido 
o mesmo escrutínio. 

“Muitos suspeitam, 
porém, que os esforços 
para remover Dilma têm 
mais a ver com a de-
cisão dela de permitir 
que procuradores sigam 

adiante com investiga-
ção de esquema na Pe-
trobras”, diz o texto. “O 
escândalo atingiu mais 
de 40 políticos, inclusive 
altos líderes do PT de 
Dilma”. 

A publicação levanta 
a hipótese de que, sem 
a presidente, fique mais 
fácil retomar a política 
de pagamento de propi-
nas. “Isso seria indefen-
sável”, defende.             

Fonte: UOL

O que será o amanhã?

Bem agora que o golpe 
se consumou, o que 

vai acontecer no Brasil? 
O maior temor dos mo-
vimentos sindicais e so-
ciais é que Michel Temer, 
flexibilize ou retire direi-
tos trabalhistas e reduza, 
ou até acabe, com vários 
programas sociais. 

O programa de gover-
no do PMDB, que já foi 
divulgado pela imprensa, 
sinaliza para o maior re-
trocesso das leis traba-
lhistas da nossa história. 
Além disso, as forças 
políticas que integram o 

novo governo nunca en-
goliram os programas 
sociais criados pelo PT e 
são totalmente contra a 
valorização dos trabalha-
dores. 

Então, não há muito 
que esperar deste go-
verno. Pelo contrário, te-
mos muito a TEMER.  Os 
trabalhadores devem se 
unir e lutar ao lado dos 
movimentos sindicais e 
sociais, pois virão tem-
pos difíceis para todos os 
brasileiros que não fazem 
parte da elite dominante 
deste país. 

Ministério masculino é retrocesso 
na luta por direitos das mulheres
O agora presidente interino, Michel Temer, anunciou o grupo de 24 pes-

soas que formará o primeiro escalão da República. Um dado salta aos 
olhos: é um conjunto de homens brancos que representa os interesses de 
setores econômicos e políticos bem definidos do País. Nenhuma represen-
tatividade para mulheres, negros, indígenas ou movimentos sociais. Mes-
mo no fim do regime militar houve mulheres no ministério.                                                                                Fonte: Carta Capital

Programa de Temer pode 
prejudicar gerações inteiras
Dois ex-ministros da 

área social afirma-
ram que o governo de Mi-
chel Temer, pode causar 
perda de direitos sociais. 
Para Tereza Campello , 
ex-ministra de Desenvol-
vimento Social e Combate 
à Fome, se Temer reduzir 
o programa Bolsa Família 
para os 5% mais pobres 
da população, vai tirar o 
programa de 36 milhões 
de pessoas. Já o ex-titular 
do Trabalho e Previdên-
cia Social, Miguel Rosset-
to, disse que o programa 
divulgado por Temer até 

agora “vai contra conquis-
tas sociais e trabalhistas 
e jamais passaria pelo 
crivo de eleições”.

A ex-ministra, ao de-
talhar o programa Bolsa 
Família, destacou que os 
possíveis retrocessos so-
ciais em relação ao plano 
hoje em andamento po-
dem acarretar “prejuízos 
por gerações inteiras”. “O 
nível de preconceito, de 
agressão, contra a popu-
lação mais pobre no Bra-
sil está perigoso”, acres-
centou.

Tereza acredita que a 

maior parte das famílias 
brasileiras não sabe quais 
são os riscos para o país 
de um corte no programa, 
que segundo ela levou a 
uma redução de 40% na 
desigualdade escolar na 
última década. De acor-
do com a ministra, en-
quanto em 2001 apenas 
32% do total de alunos 
terminavam o ensino fun-
damental na idade certa, 
em 2012 esse percentual 
passou a ser de 58%.

Fonte: Hylda Cavalcanti, Rede 
Brasil Atual

O presidente interino, Michel 
Temer (PMDB), anunciou, 

pouco depois de ser empossado 
no cargo, seu ministério. Além de 
não ter nomeado nenhuma mu-
lher, nem representante da po-
pulação negra do país, o “novo 
governo” é recheado de investi-
gados pela Justiça e até mesmo 
condenados por crimes como 
improbidade administrativa e 
desvio de recursos públicos.

Com base na Lei da Ficha Lim-
pa, Temer também foi considera-
do inelegível pelos próximos oito 
anos, por decisão da Procura-
doria Eleitoral de São Paulo, por 
doação de campanha acima do 
limite legal. Apesar de poder assumir a Presi-

dência, eventuais candidaturas futuras podem 
ser questionadas.

Osite revelou, via Twitter, que 
o presidente interino Michel 

Temer atuou como informante do 
governo dos EUA. A correspon-
dência diplomática vazada pela 
organização demonstra que, em 
meados de 2006, Temer manti-
nha a embaixada norte-america-
na a par da conjuntura política 
nacional, em especial sobre o 
panorama eleitoral de 2006 – ano 
da eleição presidencial que con-
feriu ao ex-presidente Lula o se-
gundo mandato. A veracidade e 
a origem dos documentos foram 
comprovadas por analistas de in-
formática.

Temer foi informante 
do governo dos EUA, 

revela Wikileaks
Michel Temer anuncia ministério ficha-suja

Dilma paga preço desproporcional, diz “The New York Times”
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Como já era esperado, o 
Senado aprovou na quar-

ta-feira (11) o afastamento de 
Dilma Rousseff da presidên-
cia da república escrevendo 
assim, uma das páginas mais 
infelizes da história do Brasil. 

O processo todo, desde que 
passou a ser cogitado na Câ-
mara, foi um jogo sujo de “car-
tas marcadas” onde, um grupo 
de oportunistas acusados ou 
investigados por envolvimen-
tos em casos de corrupção, 
decidiram afastar do cargo 
uma presidente reconhecida-
mente honesta e que não co-
meteu crime nenhum.

Essa maioria de canalhas 
do Congresso Nacional agi-
ram sem nenhum escrúpulo, 
não pensaram no Brasil e mui-
to menos em você trabalha-
dor. Só pensaram no que eles 
podiam ganhar com isso. 

Porém, todo ato tem uma 
conseqüência. Sempre al-
guém tem que “pagar o pato”. 
A oligarquia brasileira já esco-
lheu para cima de quem vai jo-
gar o ônus de todo esse teatro 
preparado por eles. E adivi-
nha quem são?  Serão vocês 
trabalhadores, mulheres, ne-
gros, excluídos e pobres des-
te país. 

Fiquem atentos, pois vamos 
vivenciar o maior ataque aos 
direitos trabalhistas e con-
quistas sociais da história do 
Brasil. É preciso se preparar, 
mostrar unidade e determina-
ção, pois a luta deve continuar 
mais forte do que nunca para 
não haver retrocessos.

Página infeliz da 
nossa história

Em reunião plenária do Senado, reali-
zada no dia 11 de maio, foi aprovado 

por 55 votos favoráveis e 22 votos contra 
a admissibilidade do  impeachment da Pre-
sidenta Dilma, que será afastada do cargo 
por um período de até 180 dias, para que  
o processo seja  concluído. Chega-se, as-
sim, aos momentos finais do mais infame 
golpe cometido contra a democracia brasi-
leira, desde que ela foi reconquistada pelo 
povo brasileiro ao derrotar nos anos oitenta 
a ditadura militar.

A CUT vem protagonizando, junto com 
as forças democrático-populares, repre-
sentadas pela Frente Brasil Popular e pela 
Frente Povo Sem Medo, uma longa luta de 
resistência contra a iniciativa das forças 
conservadoras brasileiras que usam a farsa 
do impeachment para usurpar o poder con-
quistado nas urnas pela Presidenta Dilma, 
sem que ela tenha cometido nenhum crime 
de responsabilidade. Isto é golpe. Para dar 
a aparência de legitimidade a esta farsa, 
os senadores deram continuidade ao ritual 
prescrito pelo poder judiciário, aprovando 
a admissibilidade do impeachment e afas-
tando temporariamente a Presidenta legiti-
mamente eleita. Novamente, um colegiado 
em que parte dos membros é indiciada por 
de crime ou está sob investigação da justi-
ça, condena uma inocente. Isto é inaceitá-
vel e mancha, de forma vergonhosa, nossa 
história republicana.

O golpe foi arquitetado pelas forças con-
servadoras, instigado pela mídia oligopo-
lizada, financiado por empresários nacio-
nais que querem retirar direitos da classe 
trabalhadora e por empresas multinacio-
nais interessadas na privatização de em-
presas brasileiras e em  nossas riquezas 
naturais, como o Pré-Sal, apoiado pelos 
setores reacionários da classe média com 
suas patéticas manifestações, formalizado 
pelo poder judiciário que definiu seu rito, 
conduzido na sua primeira fase de forma 
escandalosa pela Câmara dos Deputados 

e está sendo finalizado agora pelo Senado, 
cuja maioria  capitula diante da pressão do 
poder econômico, tornando-se cúmplice da 
ruptura da ordem democrática. Ao contrá-
rio do que propala a grande mídia, de que 
nossas instituições continuam sólidas, a 
farsa do impeachment revela a que estágio 
de decomposição elas chegaram.

A CUT não reconhece o governo Temer 
e o condena como ilegítimo. Junto com as 
forças democrático-populares representa-
das pela FBP e pela FPSM, resistirá a toda 
e qualquer iniciativa que vise retirar direitos 
dos\as trabalhadores\as, precarizar as re-
lações de trabalho, diminuir o investimento 
nas políticas sociais e piorar a qualidade 
das políticas públicas. Não aceitaremos 
que a classe trabalhadora e os setores 
mais  pobres da população sejam onera-
dos com mais sacrifícios.

Conclamamos nossas bases a resistir 
ao governo Temer. Lutamos até agora em 
defesa da democracia e continuaremos lu-
tando para reconduzir o país ao Estado de 
Direito, ao regime democrático e para for-
talecer o povo, de onde emana todo o po-
der, para efetuar a necessária reforma de 
nossas instituições políticas.

 Não ao golpe! Fora temer! Não me-
xam em nossos direitos!

diREção EXECUTiVA dA CUT

Não recoNhecemos golpistas 
e seguiremos em luta por direitos
Em nota, CUT ressalta que governo ilegítimo de Temer não terá vida fácil 

para retirar conquistas da classe trabalhadora

A realidade cotidiana do trabalhador bra-
sileiro corre o risco de passar por pro-

fundos retrocessos. Basta a aprovação de 
um conjunto de pelo menos sete projetos 
de lei e Propostas de Emenda à Consti-
tuição (PECs), que aguardam votação no 
Congresso. Um caminho que pode se tor-
nar mais fácil com o golpe e a chegada do 
presidente ilegítimo Michel Temer ao po-
der.

Já apontada por movimentos sociais, 
sindicatos, trabalhadores e estudiosos 
das leis e relações de trabalho brasileiras 
como “a pauta anti-trabalhador”, o conjun-
to de matérias representará um verdadei-
ro abalo nos mecanismos de proteção da 
parte mais fraca da relação empregador-
empregado.

Com esse pacote, não é difícil imaginar 

um trabalhador com 14 
anos, uma jornada acima 
de 14 horas diárias, com 
refeições e pausas de 20 
minutos, salário reduzido 
em consequência da que-
da nas vendas dos produ-
tos da empresa em que 
trabalha e um acordo co-
letivo mal-negociado, que 
se coloca acima da legis-
lação trabalhista e diminui 
ainda mais os pequenos 
ganhos que têm em pés-
simas condições de trabalho.

Da autorização para contratação de 
mão-de-obra a partir dos 14 anos até a ter-
ceirização, passando por submeter a Con-
solidação das Leis do Trabalho (CLT) aos 

acordos coletivos e até pela alteração do 
direito de greve, a pauta está em gestação 
no Congresso e atinge em cheio os pilares 
de conquistas históricas dos trabalhadores 
no país.

Fonte: CNMCUT

Com o golpe, pauta anti-trabalhador pode avançar no Congresso



A Magneti Marelli 
Suspensão Co-

fap encerrou as ati-
vidades da sua uni-
dade em Contagem 
e estava prevista a 
demissão de 121 
trabalhadores. A em-
presa também que-
ria parcelar as ver-
bas rescisórias em 
três vezes. 

O Sindicato interveio nessa situ-
ação e em negociação com a em-
presa conseguiu reduzir o número 
de demissões para 71 pessoas. 
Ficou acertado que uma parte dos 
trabalhadores será transferida 
para outras unidades do Grupo.

Na negociação, o Sindicato 
conseguiu também que a empre-
sa pagasse as verbas rescisórias 
de uma só vez. Ela mudou de 
postura quando ficou sabendo do 
elevado valor das multas que iria 
pagar caso parcelasse em três 

vezes. É importante destacar que 
na negociação nenhum trabalha-
dor saiu prejudicado e nem deixou 
de receber todos os seus direitos 
na integra. 

Ficaram algumas pendências 
para serem decididas nas pró-
ximas negociações como, por 
exemplo, os pedidos feitos pelo 
Sindicato para que os trabalha-
dores demitidos também rece-
bam PLR proporcional e que os 
membros da CIPA também sejam 
transferidos para as outras unida-
des do Grupo.
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Mais uma vez a empresa 
não compareceu em reu-

nião marcada no Ministério do 
Trabalho e Emprego. Ela não 
só faltou à negociação, como 
também pediu a suspensão da 
negociação que estava pro-
gramada para acontecer no 
Ministério Público do Trabalho. 

O Sindicato vem insistindo 
com empresa para discutir as 
reivindicações dos trabalhado-
res, mas ela não atende os pe-
didos feitos neste sentido.

Quando o assunto é do in-
teresse da empresa, ela vem 
logo querendo agendar uma 
reunião, mas quando é para 
discutir a pauta dos trabalha-
dores ela só fica enrolando 
“as reivindicações dos traba-
lhadores são justas e preci-
sam ser discutidas, pois, caso 
contrário, crescerá ainda mais 
a revolta da companheirada”, 
falou Leci Rodriguez, diretor 
do Sindicato e trabalhador da 
empresa.

Desde o inicio do ano, a pro-
dução na Paíra está a todo 

vapor, com horas extras correndo 
soltas aos sábados, domingos e 
feriados. Em contrapartida, os tra-
balhadores denunciaram que ela 
vem atrasando salários e ainda 
não pagou as diferenças salariais 
nem o abono da CCT, que deve-
riam ser pagos em março de 2016. 
Em virtude dessa situação, o Sin-
dicato pediu negociação no Minis-
tério do Trabalho.

A reunião entre as partes acon-
teceu na terça-feira (03/05). A Paí-
ra argumentou que está passando 
por dificuldades porque seus clien-
tes não estão pagando em dia. A 
empresa pediu um prazo para pa-
gar os salários atrasados e as di-
ferenças salariais. O Sindicato co-

brou que fossem aplicadas multas 
em cima dos salários atrasados. 

Com relação ao abono, o Sindi-
cato pediu que fossem pagos um 
acréscimo de 10% (que o valor 
de R$ 450,00 passasse para R$ 
495,00, ou seja, R$ 45 de reajus-
te). A empresa aceitou e pedido 

feito pelo Sindicato e, portanto, 
todos os empregados irão receber 
os pagamentos sem proporciona-
lidade.

Na quarta-feira (04/05), o Sindi-
cato apresentou a proposta acerta-
da com a empresa em assembléia 
dos trabalhadores e a mesma foi 

aprovada por ampla maioria “ha-
verá uma próxima reunião no dia 
20 de maio onde serão tratadas 
as férias vencidas. Estamos ne-
gociando com a empresa para dar 
solução a todos os problemas”, ex-
plicou Geraldo Valgas, presidente 
do Sindicato.

Leci Rodriguez

Sindicato e Paíra se reuniram para discutir atrasos nos vencimentos

Magneti Marelli Suspensão 
Cofap encerra atividades

Suggar não comparece a reunião no MTE

NoSSA PAUTA dE REiViNdiCAção

l Promoção para operadores 
de empilhadeira;

l Operador de Máquina exer-
cendo dupla função;

l Pagamento de insalubridade 
no setor de pintura;

l Equiparação salarial;

l PLR 2016.


