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Um ano para es-
quecer! É o que 
todo mundo está 

falando de 2016. Mas nós 
da direção do Sindicato, 
ao contrário, entendemos 
que é um ano para lem-
brar e tirar importantes li-
ções dele, pois é através 
do aprendizado que con-
seguiremos construir a 
resistência para enfrentar 
os enormes desafios que 
virão em 2017.

Em 2016, vimos uma 
presidente honesta, elei-
ta por 54 milhões de bra-
sileiros, ser afastada do 
cargo por um bando de 
corruptos que se apo-
deraram do país, como 
ratos em cima do quei-
jo. Com a saída de Dil-
ma Rousseff, assumiu 
o governo Michel Temer 
e desde então, estamos 
vivenciando o desmonte 

do Estado com a educa-
ção, a saúde, o pré-sal, 
os programas sociais, os 
direitos dos aposenta-
dos, os trabalhadores e 
até os recentes avanços 
conquistados pelas mu-
lheres, negros e as mi-
norias, serem jogados na 
sarjeta.

Estamos vendo escan-
dalizados a corrupção 
escancarada “correndo 
solta” no Congresso Na-
cional. Testemunhamos 
estarrecidos o posicio-
namento vergonhoso de 
parte dos membros do 
judiciário brasileiro, que 
com esse governo gol-
pista, tiraram a máscara 
e estão deliberando aber-
tamente a favor dos seus 
parceiros políticos, de-
fendendo os interesses 
da direita, dos poderosos 
e dos ricos

Para os trabalhadores, 
infelizmente o pior ainda 
está por vir. Este mesmo 
governo golpista está ar-
quitetando para 2017, o 
maior ataque já realizado 
contra a classe trabalha-
dora na história do Bra-
sil. Eles virão camuflados 
com os nomes de refor-
ma da previdência, refor-
ma trabalhista e tercei-
rização e serão levados 
adiante, pelos mesmos 
grupos de personagens 
tenebrosos alojados no 
Congresso Nacional.

O povo brasileiro e prin-
cipalmente os trabalha-
dores, precisam absorver 
os ensinamentos de 2016 
e enfrentar com coragem 
essa corja de bandidos 
que está sugando o país. 
Em seis meses, o Brasil 
teve um retrocesso de 50 
anos. Imaginem o que 

pode acontecer em mais 
dois anos de governo gol-
pista. Para os ricos não 
vai acontecer nada, vai 
até melhorar, mas para 
vocês companheiros 
que, como nós e milhões 
de brasileiros, acordam 
bem cedo para trabalhar 
e sustentar suas famílias, 
só vai restar a submissão, 
pois seus direitos e sua 
dignidade, serão jogados 
na lata do lixo junto com 
sua carteira de trabalho.

É por isso que nós con-
sideramos que o ano de 
2016 deve ser lembrado. 
Através dos ensinamen-
tos que tivemos, podere-
mos corrigir os erros e or-
ganizar melhor a luta de 
nossa categoria, pois só 
assim vamos conquistar 
um ano de 2017 vitorioso.

Geraldo Valgas, 
presidente do Sindicato

Ano de muitas lições e aprendizados
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Fatos que marcaram o ano dos metalúrgicos 

Em pronunciamento feito a im-
prensa em maio, o ainda presi-

dente interino, Michel Temer anun-
cia a abertura da exploração do 
pré-sal para empresas estrangeiras. 
A educação e a saúde foram nova-
mente prejudicadas, pois deixarão 
de receber as verbas que vinham 
através dos royalties. 

No dia 31 de agosto 
2016, uma corja de 61 

senadores aprovam o im-
peachment da presidente 
Dilma Rousseff concreti-
zando o golpe de estado. 
No seu lugar assumiu o 
golpista e fantoche, Michel 
Temer.

No dia 22 de setembro, sem 
nenhuma discussão com 

a sociedade, o golpista Michel 
Temer lança Medida Provisória 
sobre a reforma do ensino mé-
dio (MP746), tirando a obriga-
toriedade de disciplinas como 
Artes, Educação Física, Filo-
sofia, Sociologia

No dia 13 de dezembro, mes-
mo dia em que a ditadura 

massacrou liberdades políticas 
há 48 anos, o Congresso Na-
cional, composto por duas cen-
tenas de citados em casos de 
corrupção, impõe legislação que 
congela investimentos em edu-
cação e saúde por 20 anos.

O líder da revo-
lução cubana 

que acabou com a 
miséria em Cuba e 
transformou o país 
caribenho referên-
cia em educação e 
saúde, morre aos 
90 anos de idade.

Depois de quase quatro meses e mais 
de dez rodadas de negociação, foi as-

sinado no dia 23 de novembro, o acordo 
que encerrou a campanha salarial unifi-
cada dos metalúrgicos de Minas Gerais. 
O reajuste salarial conquistado pela cate-
goria foi de 9%, dividido em três parcelas 
(6% retroativo a outubro de 2016, 2% em 
fevereiro e mais 1% em abril de 2017). 

Na semana passada, o Sindicato se 
reuniu com a o RH da ICG Proma 

para discutir a PLR 2017. Ficou acertado 
que do dia 16 a 21/012017, serão abertas 
as inscrições aos trabalhadores que qui-
serem se candidatar para a comissão que 
irá negociar a PLR 2017. 

As inscrições devem ser feitas no se-
tor de RH da Proma. A eleição vai acon-
tecer no dia 31/01/2017 e serão eleitos 
seis funcionários de vários setores. Um 
trabalhador do setor de Prensa Leve; um 
da Prensa Pesada; um da Solda; um da 
Montagem; um do Administrativo/Fiscal/
Compras e um de Engenharia/Qualida-
de/Logística. A posse dos companheiros 

eleitos acontecerá na primeira quinzena 
de fevereiro de 2017, quando serão ini-
ciadas as negociações com a ICG Proma.

Vale destacar que a negociação geral-
mente acontece no mês de maio, mas 
para 2017, a empresa pediu para anteci-
par a negociação. Mas não se iludam, ela 
não está fazendo isso porque é boazinha, 
mas sim porque quer que as metas pas-
sem a valer desde o início de 2017. 

A vantagem disso para os trabalhado-
res está no fato de que, a empresa terá 
que pagar a primeira parcela da PLR no 
primeiro semestre de 2017 e a segunda 
no início do mês de dezembro, também 
de 2017.

A PEC da reforma da Previdência, encaminhada ao Congresso Na-
cional na noite de segunda-feira (6), representa um feroz ataque a 

trabalhadores da ativa, aposentados e pensionistas.
Entre as principais medidas anunciadas, está a exigência da idade 

mínima de 65 anos para a aposentadoria de homens e mulheres, do 
campo e da cidade, dos setores público e privado. A única categoria 
que não será afetada pelas novas normas previdenciárias é a dos mi-
litares. O tempo mínimo de contribuição exigido também aumentará, 
passando a ser de 25 anos. Essa proposta de reforma da Previdência 
do governo golpista cortará 50% das pensões.

Fonte: Portal O Vermelho

A proposta de reajuste salarial aprovada pela ca-
tegoria, na campanha salarial deste ano, foi de 

9%, dividido em três vezes, sendo 6% retroativo a 
1º de outubro de 2016, 2% em fevereiro e 1% em 
abril de 2017.  Excepcionalmente esses percentuais 
de aumento incidirão sobre os salários vigentes em 
1º de fevereiro de 2016. 

Comunicamos aos sócios, que o Sindicato estará 
de recesso do dia 26 de dezembro 2016 até 01 

de janeiro de 2017. Retornamos com as atividades 
normais na segunda- feira, dia 02 de janeiro 2017. 
No dia 23 de dezembro (sexta-feira), o expediente 
será somente até o meio dia.

Companheiros(as), este foi um ano difícil para todos, com alegrias, tris-
tezas e muitos desafios. Mas o mais importante é que, mesmo diante de 
tantas dificuldades conseguimos avançar. Desejamos que os sentimen-
tos de superação, união e justiça possam estar 
presentes em todos os dias do novo ano. Muita 
paz e saúde para todos os metalúrgicos(as), 
familiares e amigos, são os votos da direção e 
funcionários(as) do Sindicato dos metalúrgicos  

de BH/Contagem e região.

Temer anuncia abertura de pré-sal

Morre Fidel Castro aos 90 

Senado confirma o golpe

Golpista lança reforma do ensino médio Senado aprova a PEC55 da maldade

Metalúrgicos de BH/Contagem conquistam 9%

Eleição da comissão de PLR na ICG Proma

Trabalhador terá de contribuir 49 anos
para receber aposentadoria integral

Esclarecimento sobre o reajuste 
da campanha salarial 2016

Recesso de fim de ano no Sindicato

Mensagem de Natal


