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Houve um golpe 
e o traído foi você!

Indignação de FACEBOOK não basta. 
Não basta só dizer FORA TEMER e 

não fazer nada, além disso. Não é assim 
que protegemos o pouco que temos. É 
na luta de verdade, nas ruas, nas fábri-
cas, nos bairros, nas escolas, não acei-
tando que mais uma vez nos tirem nos-
so futuro como povo, como nação. 

Menos ainda vale se resignar, sus-
pirar, dizer que não gosta de política e 
que o Brasil não tem jeito. Não terá jeito 
mesmo enquanto deixarmos que nos-

sos destinos sejam controlados por ou-
tros, pela elite sangue suga e atrasada 
deste país e até de fora dele. 

Junte-se a todos e não deixe que 
nada, absolutamente nada lhe seja tira-
do. Lute, lute e lute.

Por fim, um agradecimento. Apesar 
dos ratos, que mais uma vez atacaram a 
democracia brasileira, parabéns e muito 
obrigado Presidenta Dilma. 

Parabéns e obrigado por sua valentia, 
sua coragem e por lembrar a todos nós 

que a dignidade não tem preço, que a 
honestidade não se negocia, que o cer-
to não faz conluio com o errado e, prin-
cipalmente, por nos mostrar que resistir 
pela democracia e pelo nosso país é a 
principal tarefa de quem quer e tenta 
construir um mundo sem desigualda-
des. 

Seu exemplo é o seu legado. A luta, 
agora mais do que nunca, continua. 
Pensaram que nos enterraram. Não sa-
biam que éramos sementes.

Cinquenta e quatro mi-
lhões. Não é um número 
qualquer. Se você puser 

54 milhões de pessoas em fila, 
assumindo que seriam duas 
pessoas a cada metro, no final 
você teria uma fila de nada mais 
nada menos que 27.000Km 
(vinte e sete mil quilômetros). 

O bastante para ir e voltar 
aos Estados Unidos duas ve-
zes. Cinquenta e quatro milhões 
também é outra coisa: o número 
de brasileiros e brasileiras que 
votaram em Dilma para presi-
dente. 

Votos que apenas 61 golpis-
tas, também chamados de “se-
nadores”, entenderam que não 
valiam nada e depuseram uma 
presidente contra qual não en-
contraram nenhum crime, de 
acordo com os próprios sena-
dores golpistas e até uma co-
missão de técnicos por eles de-
signados para analisar as tais 
pedaladas.

Então por que o impeachment? 
Para continuar e não para parar 
a corrupção. Dos 61 senadores 
que julgaram Dilma, 49 enfren-
tam processos na justiça por cor-
rupção e outros crimes. 

Para ficar só nos mineiros, 
Zezé Perrela, por exemplo, até 
hoje não explicou de quem é a 
meia tonelada de cocaína encon-
trada em seu helicóptero pousa-
do em uma de suas fazendas no 

Espírito Santo. 
Aécio Neves foi 40 vezes dela-

tado na lava jato por receber pro-
pina. Aliás, alguém mais está ou-
vindo falar em lava jato? Quem 
ouve falar dos 680 milhões de 
Reais que a rede Globo, igual-
mente golpista agora como foi 
em 1955 e 1964, deve a receita 
federal? 

O super corrupto Eduardo 
Cunha anda livre e solto, rindo da 
minha e da sua cara. Corruptos 

julgaram uma presidente que não 
se vendeu. Ou você é capaz de 
dizer qual crime Dilma cometeu?  

O golpe foi também para der-
rotar você trabalhador e traba-
lhadora. Você foi derrotado!  Foi 
derrotado porque agora estão à 
vontade para retirar seus direitos, 
cada um deles conquistados ao 
longo dos últimos anos e até an-
tes. 

Mal o golpista Temer assumiu 
como presidente interino e, veja, 

já estão falando em jornada de 
80 horas, aumento na idade para 
aposentaria, fim do décimo ter-
ceiro, desvinculação do aumento 
do salário mínimo da aposenta-
doria, fim dos 40% do FGTS na 
rescisão de contrato, reforma 
trabalhista para “modernizar” as 
relações de trabalho que signifi-
ca deixar os salários mais bara-
tos e os encargos sociais. 

Mas vão além: querem en-
tregar o pré-sal, a maior rique-
za recém descoberta em nosso 
país com o lucro todo voltado 
para saúde e educação, para as 
empresas multinacionais de pe-
tróleo, e a lista não para aí. 

Como se não bastasse vimos 
tristemente que trabalhadores 
incapazes de perceber o que a 
elite trama contra todos nós, fa-
zendo couro com ricos que nos 
desprezam. Dois grupos come-
moram o golpe: os que vão tirar 
direitos e os que ainda não sa-
bem que vão perdê-los.

Um governo de ricos feito para 
ricos. E seu filho? que saia da 
universidade que não é lugar de 
pobre, e você? que volte para o 
quintal do país que é lugar de 
pobre. Isso dirão a elite e o go-
verno pra todos os pobres do 
nosso país, de agora em diante. 
Pesquise e verá que nada disso 
é invenção.

Você vai reagir quando seus direitos começarem a sumir?

Ubirajara de Freitas
Secretário de Organização da CNM/CUT
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Congresso Nacional aprova impeachment de Dilma e enterra de vez a democracia no Brasil
O desenrolar do processo 

de impeachment e as 
publicações da grande mídia 
nos últimos meses já mos-
travam que Dilma seria des-
tituída da presidência não 
importava o que ela fizesse 
ou dissesse para provar sua 
inocência. 

A decisão do Congresso 
Nacional já tinha sido to-
mada bem antes do inicio 
do julgamento do impeach-
ment. Tudo não passou de 
um teatro de horrores e jogo 
de cartas marcadas, armado 
por políticos oportunistas, 
corruptos e derrotados nas 
últimas eleições junto com 
altas esferas do poder judici-
ário e grandes empresários, 
donos das maiores redes de 
comunicação do Brasil.

Dilma seria destituída de 
qualquer jeito. Não porque 
é culpada das acusações 
de pedaladas fiscais, pois 
nada foi provado contra ela.  
Mas sim porque não quis in-
terromper as investigações 
da lava jato que iria revelar 
o envolvimento de grande 
parte dos membros do Con-
gresso Nacional na opera-
ção Lava Jato. 

O que se viu foi um ban-
do de bandidos “julgando” 
uma inocente. Muitos podem 
achar que o segundo man-
dato de Dilma foi ruim, mas, 
primeiro é necessário lem-
brar que o Congresso Nacio-
nal, esse mesmo que está 
lotado de corruptos, barrou 
todos seus projetos, não dei-
xando que ela governasse, 
engessando o país, não dei-
xando que ele andasse para 
a frente.

Mas ela era incompeten-
te dirão alguns. Ora, isso 
nunca foi crime nem impe-

diu nenhum presidente 
brasileiro de continuar no 
cargo. Se fosse assim, o 
ex-presidente Fernando 
Henrique Cardoso teria 
de ser condenado a mais 
cem anos de prisão, pois 
ao final dos seus dois 
mandatos deixou um Bra-
sil arrasado com mais de 
12 milhões de desempre-
gados (e olha que a po-
pulação naquela época 
era bem menor do que é 
hoje), uma dívida externa 
gigantesca, inflação de 
dois dígitos ao ano e tudo 
isso praticamente sem 
nenhum programa social 
de inclusão, para a popu-
lação carente e sem au-
mento real nos salários. 

Quase a metade dos 
que ”julgaram” Dilma no 
Congresso está sendo 
investigados no esquema 
da lava jato ou são acu-
sados de recebimento de 
propinas de empreiteiras. 
Inclusive, esse é o caso 
do próprio presidente interi-
no e fantoche, Michel Temer.

Dilma saiu, mas quem 
perdeu foram os brasilei-
ros. Primeiro porque com o 
impeachment o Congresso 
Nacional consolidou a mor-
te da democracia no nosso 
país. Segundo, porque as 
principais vítimas do golpe 
serão os trabalhadores, os 
aposentados, os excluídos, 
os negros, as mulheres, a 
saúde, a educação e as ca-
madas mais pobres da nos-
sa população. 

Vem aí a maior desmonte 
de direitos de trabalhadores 
da nossa história com o pro-
vável fim do 13º, das férias, 
do FGTS e da aposentadoria 
digna. A partir de agora va-

mos conviver com a terceiri-
zação sem limites e jornadas 
de trabalho escravizantes.

Vem aí a volta do “velho 
Brasil” dominado pela elite 
com sua tradicional divisão 
de classes na qual ricos vão 
aos shoppings em carrões, 
comem do bom e do melhor e 
viajam em aviões. Enquanto 
os pobres andam de busões, 
comem o “básico” arroz e 
feijão e a passeiam somente 
em espaços públicos gratui-
tos como praças e parques. 
Vamos voltar ao Brasil de 20 
ou 30 anos atrás quando os 
ricos mandavam e os pobres 
tinham que agradecer pelas 
migalhas que recebiam.

Geraldo Valgas, 
presidente do Sindicato

Com o resultado da votação do impeachment no Se-
nado ainda repercutindo na mídia e redes sociais, os 

empresários já falam em atacar direitos sociais e traba-
lhistas. 

“A nossa expectativa é que o governo seja perseveran-
te com as reformas estruturais, necessárias para a solu-
ção de problemas crônicos do país. É urgente fazermos 
a reforma da Previdência Social e modernizar a legisla-
ção trabalhista”, afirmou por meio de nota o presidente 
da Confederação Nacional da Indústria, Robson Braga de 
Andrade.

Os empresários tentam por meio de suas entidades 
mostrarem união em torno do nome de Temer, mas na 
prática estão divididos, como de resto toda a sociedade 
brasileira. É o que mostra uma pesquisa com empresá-
rios, divulgada hoje pela Câmara Americana de Comércio 
(Amcham). 

Fonte: Rede Brasil Atual

Depois de suspender contrata-
ções do Minha Casa Minha 

Vida e suspender novas vagas 
para Pronatec e Fies, o governo 
interino bloqueou o sistema de 
cadastro para o sistema que ensi-
naria 13 milhões de pessoas a ler 
e escrever pelo programa Brasil 
Alfabetizado, criado por Lula em 
2003.
Michel Temer suspendeu novos 
cadastros para o Brasil Alfabetiza-
do, programa criado por Lula em 
2003 para combater o analfabe-
tismo no país. Depois de cortes 
no Minha Casa Minha Vida e de 
suspensão de novas vagas para 
Fundo de Financiamento Estudan-
til (Fies) e Programa Nacional de 

Acesso ao Ensino Técnico e Em-
prego (Pronatec) , o governo blo-
queou o cadastro no sistema de 
novos alunos no programa que en-
sinaria a ler e escrever a demanda 
de mais de 13 milhões de pessoas 
analfabetas que ainda existem no 
país.
Atualmente, 168 mil alunos estão 
cadastrados no atual ciclo, iniciado 
no ano passado. A pasta chefiada 
por Mendonça Filho rebateu, no 
entanto, e afirmou que o programa 
está em execução, mas que não 
há previsão para a abertura de no-
vas turmas. Até 2013, o programa 
mantinha ciclos de ao menos 1 mi-
lhão de alunos por ano.

Fonte: Brasil de Fato

“Rapaz, a solução mais fácil era botar o Michel”
“Estancar a sangria da Lava Jato”
“O primeiro a ser comido vai ser o Aécio”
“Quem não conhece o esquema do Aécio”
“Fui do PSDB 10 anos, não sobra ninguém”
“Conversei ontem com alguns ministros do 
Supremo. Os caras dizem ‘ó, só tem condi-
ções sem ela. Enquanto ela estiver lá essa 
porra não vai parar nunca”
“Michel é Eduardo Cunha”
“É um acordo, botar o Michel, num grande 
acordo nacional. Com o Supremo, com tudo. 
Aí parava tudo.”

Lembram destas gravações do Sérgio Ma-
chado publicada pela Folha de São Paulo há 
alguns meses e que foram amplamente di-
vulgadas nas redes sociais? Mesmo assim, o 
fantoche e ilegítimo presidente Michel Temer 
ainda têm a cara de pau de dizer que o impe-
achment não é golpe.

A conversa do golpe anunciado

Temer suspende programa nacional 
de combate ao analfabetismo

Empresários já falam em usurpar 
direitos e conquistas sociais



Pela experiên-
cia adquirida ao 

longo de décadas 
em negociação de 
campanha salarial, 
já esperávamos que 
os patrões fossem 
fazer uma proposta 
ruim na primeira ro-
dada de negociação. 

Mas desta vez eles 
se superaram, pois a 
proposta apresenta-
da é tão horrível que 
nem as mentes mais 
pessimistas pode-
riam imaginar uma 
proposta tão vergo-
nhosa. Ela não deve 
sequer ser tomada 
em conta, tanto é as-
sim que foi rejeitada 
pelos representan-
tes dos trabalhado-
res ainda na mesa 
de negociação. 

Mas ela serve para 
mostrar que está 
campanha salarial 
será “osso duro de 
roer”, pois além de 
crise econômica que 
estamos atraves-

sando, tem o fato 
de que o governo 
Temer, agora confir-
mado no cargo, virá 
com tudo pra tentar 
flexibilizar ou retirar 
direitos históricos 
da classe trabalha-
dora brasileira. Vi-
rão tempos muitos 
difíceis para todos 
nós trabalhadores.

Se não houver 
união, resistência e 
luta firme dos traba-
lhadores junto com 
o seu Sindicato e o 
movimento social 
m geral, os patrões 
vão dar uma “trato-
rada” na CLT e na 
nossa Convenção 
Coletiva. Aí, no final 
dessa história triste, 
seremos nós, os tra-
balhadores, que va-
mos pagar o pato.  

Vamos ficar de 
olho, porque as pró-
ximas rodadas de 
negociação foram 
agendadas para os 
dias 12 e 15 de se-

tembro (segunda e 
quinta-feira) respec-
tivamente. Veja ao 
lado nossas princi-
pais reivindicações 
e a contraproposta 
medíocre apresen-
tada pela Federa-
ção das Indústrias 
do Estado de Minas 
Gerais (Fiemg).
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CAMPANHA SALARIAL UNIFICADA 2016

Os trabalhadores da ICG Proma 
estão reclamando do tratamento 

hostil de alguns chefes da empresa. 
O pessoal do primeiro turno informou 
ao Sindicato que o coordenador de 
produção não respeita seus subordi-
nados e os trata aos gritos, ameaçan-
do de demissão e punição. 

O pior é que agora ainda quer que 
os funcionários façam também servi-
ço de empilhadeira, ou seja, que su-
bam na caçamba para poder jogar 
sucata. Quando o pessoal da CIPA 
cobra solução para a situação, esse 
chefe não dá a mínima atenção. 

A mesma coisa também está acon-
tecendo com o encarregado do 2º tur-
no. Ele estaria tratando com desres-

peito e aos gritos seus subordinados. 
Até parece que a direção da empresa 
está gostando disso, pois eles sabem 
o que está acontecendo, mas não to-
mam nenhuma providência a respei-
to. 

O Sindicato considera que o com-
portamento desses chefes caracte-
riza assédio moral. Não é a primeira 
vez que isso acontece na ICG, mas a 
empresa não toma nenhuma atitude 
firme para resolver essas situações. 
Em virtude disso, vamos denunciar 
estes fatos ao Ministério Publico do 
Trabalho para que essas denúncias 
sejam apuradas e, caso venham a ser 
confirmadas, serão tomadas as medi-
das cabíveis.

Patrões oferecem reajuste de 3% para 2017

Os metalúrgicos do Ceará aprovaram na última quinta-feira (18), em as-
sembleia a proposta de acordo salarial que encerrou a campanha sala-

rial 2016. 
A mobilização dos trabalhadores junto ao Sindicato dos Metalúrgicos do 

Ceará foi crucial para que o setor patronal reavaliasse a proposta inicial de 
5% de reajuste e avançasse nas rodadas de negociações. Paralisações fo-
ram realizadas em grandes empresas e contribuíram de forma efetiva para a 
conquista do reajuste salarial de 9,83%.

Fonte: Oliane Pinto, assesoria de imprensa do Sindicato dos Metalúrgicos do Ceará

Trabalhadores da ICG Proma reclamam de chefias

h Aumento salarial de 12,5%
h Abono de um salário nominal
h Piso salarial não inferior a R$ 2.200,00 
h Garantia de emprego de 90 dias a 
partir da assinatura do acordo 
h Redução da jornada de trabalho para 40 horas 
semanais
h Vale-transporte gratuíto 
h Manutenção das conquistas anteriores 

REIVINDICAÇÃO DOS TRABALHADORES

PROPOSTA DOS PATRÕES

i Zero de reajuste salarial em 2016 (oferecem 
reajuste de 3%, mas só a partir de fevereiro de 
2017)
i Zero de reposição da inflação em 2016
i Zero de aumento real
i Zero de abono
i R$ 1.389,06 como valor máximo para o piso 
salarial 
i Flexibilização da CCT

Metalúrgicos do Ceará aprovaram reajuste de 9,83% 



Edição 180                                            Página 04

Sindicato dos Metalúrgicos de Contagem, Belo Horizonte, ibirité, Sarzedo, Ribeirão das Neves, Nova Lima, Raposos e Rio Acima - Sede: R. Camilo Flamarion, 55 - J. Industrial - Contagem (MG) 
Tel.: 3369.0510 - Fax: 3369.0518 - Subsede: Rua da Bahia, 570  5º andar - Centro/BH - Tel.: 3222.7776 -  e-mail: imprensasindimetal@hotmail.com - www.sindimetal.org.br -  Presidente: Geraldo Valgas 

Secretário de imprensa: Walter Fideles  - Jornalistas: Cesar Dauzcker (MG 07687JP) e Isa Patto (MG12994JP)  | Tiragem: 8.000 - impressão: Fumarc

SINDICALIZE-SE 3369.0519 | 3224.1669
www.sindimetal.org.brLigue

A NR-12 é solução imprescindível 
na prevenção de graves acidentes

Após estudos de 
vários anos e 

análises de muitos 
acidentes graves e/ou 
fatais, os técnicos do 
Ministério do Traba-
lho, as organizações 
sindicais e empresá-
rios que entenderam 
a importância de es-
crever um documento 
com regras a ser se-
guidas, chegaram à 
reformulação da NR-
12, que orienta sobre 
proteção de máquinas 
e equipamentos. 

O objetivo é evi-
tar acidentes graves ou fatais 
no ambiente de trabalho, esses 
muitas vezes causados por má-
quinas extremamente perigosas 
como as prensas e similares. 

Mesmo assim, muitas empre-
sas ainda não protegem suas 
máquinas como deveriam e os 
acidentes graves com amputa-
ção de membros têm aconteci-
do. Procedimentos de trabalho e 
segurança descritos na NR-12, 
se elaborados e aplicados em 
treinamentos e fiscalizados pela 
CIPA, poderiam evitar acidentes 

graves ou fatais como os ocorri-
dos recentemente em duas em-
presas da nossa base sindical. 

O Sindicato dos Trabalhadores 
Metalúrgicos defende com todas 
as forças a NR-12 por entender 
que esta, se assumida e aplicada 
nas situações elementares como 
proteção de partes móveis das 
máquinas e procedimentos de 
trabalho e segurança, bem como 
CIPAS atuantes, poderão evitar 
muitos acidentes que tem trazido 
perdas irreparáveis aos trabalha-
dores e trabalhadoras da nossa 
categoria.   

No domingo, 28 de agosto foi realizada na sede do nos-
so Sindicato em Contagem, eleição da nova diretoria 

da Associação dos Metalúrgicos Aposentados de Contagem e 
Belo (AMABELCON), quadriênio 2016/2020. 

Venceu a eleição a legenda UNIDOS POR UMA NOVA ERA, 
que foi chapa única. A nova direção se comprometeu em in-
tensificar a luta pela defesa e ampliação dos direitos dos apo-
sentados, bem como criar mais alternativas de lazer para seus 
associados. Veja abaixo a nova diretoria da AMABELCON.

diretoria
Presidente: Perme Caetano Ribeiro

Vice presidente: Moisés dos Santos Ferreira
1º Secretário: José Vicente dos Santos

2º Secretário: José Maria de Morais
1º Tesoureiro: Geraldo Amélio Machado
2º Tesoureiro: Eustáquio Correia Novaes

Diretor Patrimonial: Joaquim Ribeiro Braga
Segundo Diretor Patrimonial: Mário Luiz Lourenço

Diretor Social: Carlos Antônio Cassimiro
Segundo Diretor Social: Adalberto Evangelista de Azevedo

Diretor de Comunicação: Luiz Carlos Batista da Silva

Suplentes da diretoria
Rubéns Ramos Valgas de Araújo

Elias Lourenço de Souza
Eliezer Ribeiro de Jesús
Geraldo Magela Gomes

Raimundo Luiz
José Simão da Silva Filho

Lincoln Edson Matos
Maria Dorvalina Ferreira de Medeiros

Antônio Soares de Brito
Dionisio Lino Pereira
Eli Leite dos Santos

Conselho Fiscal
Gilson da Costa Matos
Eli Gomes de Pacheco
João da Paixão Sena

Suplentes do Conselho Fiscal
Agnellu Geraldo Alvarenga Filho

Maria de Lourdes Moreira
Geraldo Miguel Baia

Informamos que no feriado de 
07 de setembro (Independên-
cia do Brasil), o Clube dos Me-
talúrgicos irá funcionar normal-
mente.

Eleita a nova direção da Amalbelcon

Comunicado aos 
usuários do Clube
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