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A aprovação do PL 4302 pela ampla 
maioria dos deputados federais na noi-
te de quarta-feira (22/03), representa 

uma das maiores tragédias para a classe tra-
balhadora desde a ditadura militar.

A base governista da Câmara, que ajudou 
a orquestrar o golpe de Estado jurídico e 
parlamentar, votou pela regulamentação da 
terceirização na atividade fim das empresas. 
A consumação desse ataque à classe traba-
lhadora depende agora somente da sanção 
do presidente sem voto Michel Temer.

Para o presidente da CUT Vagner Freitas, 
a partir de  agora todos os trabalhadores que 
estão empregados correm o sério risco de 
serem demitidos “porque o empregador vai 
contratar uma empresa para trazer profissio-
nais gastando com mão de obra aproxima-

damente 30% menos e, o que é mais grave, 
sem nenhum direito trabalhista”.

Encaminhado ao Congresso pelo ex-presi-
dente Fernando Henrique Cardoso em 1998, 
desde que o Projeto de Lei foi retirado dos 
arquivos fantasmas da Casa, a CUT tentou 
incansavelmente impedir a tramitação junto 
a outras centrais sindicais, buscando sensi-
bilizar deputados e deputadas dos nefastos 
prejuízos a classe trabalhadora.

Freitas avalia que chegou a hora de cons-
truir a greve geral junto aos ramos e setores 
da sociedade. “É o momento de resistência e 
de luta social para impedir esse processo de 
retirada de direitos por um governo federal e 
um Congresso Nacional que financiou o gol-
pe contra os trabalhadores e agora precisa 
pagar essa conta”, avisou.

Resgatado das catacumbas, o projeto que 
liberou a terceirização sem limites faz parte 
da pressão dos empresários para afrouxar 
a legislação trabalhista e eliminar obriga-
ções previstas na Consolidação das Leis 
Trabalhista, a CLT. Documento lançado em 
fevereiro deste ano pela CUT e pelo Dieese 
(Departamento Intersindical de Estatística e 
Estudos Socioeconômicos), aponta que os 
terceirizados ganham 25% menos, traba-
lham quatro horas a mais e ficam 2,7 anos 
a menos no emprego quando comparados 
com os contratados diretos. A publicação, 
intitulada “Terceirização e Desenvolvimento, 
uma conta que não fecha”, afirma que a me-
dida favorece ainda situações semelhantes à 
escravidão. 

Fonte: CUT

Aprovação do projeto de terceirização leva o Brasil a um grave retrocesso
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Estes são os deputados federais de Minas Gerais que, junto com seus demais 
colegas do Congresso Nacional, vão votar a favor ou contra a reforma da 
previdência proposta pelo governo golpista de Michel Temer. É  hora de 

pressioná-los, pois a votação está prestes a acontecer. Mande emails e exijam 
que eles digam NÂo ao FiM dA APoSENTAdoRiA!

Eles vão votar contra ou favor 
do fim da sua aposentadoria?

Rodrigo de Castro  (PSDB) 
dep.rodrigodecastro@camara.leg.br

Misael Varella  (DEM) 
dep.misaelvarella@camara.leg.br

Eros Biondini (PTB) 
dep.erosbiondini@camara.leg.br

Stefano Aguiar (PSB) 
dep.stefanoaguiar@camara.leg.br

Domingos Sávio (PSDB)  
dep.domingossavio@camara.leg.br

Eduardo Barbosa (PSDB) 
dep.eduardobarbosa@camara.leg.br

Mauro Lopes (PMDB) 
dep.maurolopes@camara.leg.br

Dimas Fabiano (PP)  
dep.dimasfabiano@camara.leg.br

Newton Cardoso Jr  (PMDB) 
dep.newtoncardosojr@camara.leg.br

Bilac Pinto (PR)  
dep.bilacpinto@camara.leg.br

Leonardo Quintão (PMDB) 
dep.leonardoquintao@camara.leg.br

Leonardo Monteiro (PT) 
dep.leonardomonteiro@camara.leg.br

Luis Tibé (PT do B) 
dep.luistibe@camara.leg.br

Saraiva Felipe (PMDB) 
dep.saraivafelipe@camara.leg.br

Renzo Braz (PP)
dep.renzobraz@camara.leg.br

Lincoln Portela (PR) 
ep.lincolnportela@camara.leg.br

Rodrigo Pacheco  (PMDB) 
dep.rodrigopacheco@camara.leg.br

Aelton Freitas (PR) 
dep.aeltonfreitas@camara.leg.br

Mario Heringer (PDT) 
dep.marioheringer@camara.leg.br

Bonifácio Andrada  (PSDB) 
dep.bonifaciodeandrada@camara.leg.br

Fabinho Ramalho (PV) 
dep.fabioramalho@camara.leg.br

Margarida Salomão (PT)  
dep.margaridasalomao@camara.leg.br

Laudívio Carvalho (PMDB)
dep.laudiviocarvalho@camara.leg.br

Adelmo Leão (PT)  
dep.adelmocarneiroleao@camara.leg.br

Reginaldo Lopes (PT) 
dep.reginaldolopes@camara.leg.br

Gabriel Guimarães (PT) 
dep.gabrielguimaraes@camara.leg.br

Weliton Prado (PT)  
dep.welitonprado@camara.leg.br

Jaiminho Martins - (PSD)  
dep.jaimemartins@camara.leg.br

Toninho Pinheiro (PP)  
dep.toninhopinheiro@camara.leg.br

Patrus Ananias (PT) 
dep.patrusananias@camara.leg.br

George Hilton (PRP)  
dep.georgehilton@camara.leg.br

Marcus Pestana (PSDB)  
dep.marcuspestana@camara.leg.br

Luiz Fernando (PP)  
dep.luizfernandofaria@camara.leg.br

Marcos Montes (PSD) 
dep.marcosmontes@camara.leg.br

Diego Andrade (PSD) 
dep.diegoandrade@camara.leg.br

Padre João (PT)  
 dep.padrejoao@camara.leg.br

Zé Silva  (SD) 
dep.zesilva@camara.leg.br

Carlos Melles (DEM)  
dep.carlosmelles@camara.leg.br

Paulo Abi-Ackel (PSDB) 
dep.pauloabiackel@camara.leg.br

Caio Narcio (PSDB) 
dep.caionarcio@camara.leg.br

Raquel Muniz (PSC) 
dep.raquelmuniz@camara.leg.br

Sub-Tenente Gonzaga (PDT)  
dep.subtenentegonzaga@camara.leg.br

Marcelo Aro (PHS) 
dep.marceloaro@camara.leg.br

Julio Delgado (PSB) 
dep.juliodelgado@camara.leg.br

Jô Moraes (PC do B)
 dep.jomoraes@camara.leg.br

Tenente Lúcio (PSB)  
dep.tenentelucio@camara.leg.br

Marcelo Álvaro (PRP) 
dep.marceloalvaroantonio@camara.leg.br

Dâmina Pereira (PMN)  
dep.daminapereira@camara.leg.br

Delegado Edson Moreira (PTN) 
dep.delegadoedsonmoreira@camara.leg.br

Brunny (PTC)  
dep.brunny@camara.leg.br

Geraldo Valgas, presidente do Sindicato

O projeto da terceirização 
em todas as atividades 

aprovado pela Câmara dos 
Deputados na quarta-feira 
(22), é mais um golpe da di-
reita contra os trabalhadores 
por parte desse grupo de de-
linqüentes alojados no Con-
gresso Nacional. 

Enquanto muitos trabalha-
dores ficam sentados e quie-
tinhos nas suas casas assis-
tindo televisão e acreditando 
em tudo o que a Rede Globo 
fala, de que o Brasil tá melho-
rando (não me diga que você 
acredita mesmo nisso, com-
panheiro?), que a inflação 
diminuiu (claro que diminuiu, 
ninguém tá comprando nada, 
o preço tem que cair mesmo) 
e blá, blá, blá, esse grupo de 
picaretas, na calada da noite, 
vai jogando a aposentadoria 
e os direitos trabalhistas dos 
brasileiros na lata do lixo. 

Agora que esse projeto da 
terceirização foi aprovado, 
sabe o que vai acontecer com 
as férias e 13º. Vão acabar. 
E os empregos formais e re-
gulamentados? vão se trans-
formar em “bicos” de trabalho 
precário, temporário e parcial. 
E os salários e direitos? vão 
ser tudo rebaixados, inclusi-
ve na administração pública. 
Isso é só o começo, pois se 
a Reforma da Previdência e 
Trabalhista forem aprovadas, 
virá coisa muito pior.

Pois é, o país está desa-
bando e têm trabalhadores 
que ainda acham que Temer,  
a Rede Globo, o Congresso 
Nacional estão preocupados 
com isso? Acordem compa-
nheiros, saiam do sofá, lutem, 
juntem-se a nós e aos demais 
trabalhadores do Brasil que 
estão resistindo nas ruas. 

Espero que os companhei-
ros entendam e perdoem este 
desabafo, mas acho que os 
trabalhadores não podem fi-
car assistindo o bonde da mi-
séria passar sem fazer nada 
para impedir que ele siga seu 
curso. É muito triste e revol-
tante ver direitos conquista-
dos com muito sacrifício ao 
longo de décadas por nossos 
antepassados, serem joga-
dos na sarjeta em tão pouco 
tempo. 

Revolta e desabafo!
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direitos trabalhistas garantidos na CLT estão sendo roubados e a mídia tradicional não 
explica quem serão os mais prejudicados. A população vai reagir contra os ataques à 
classe trabalhadora. No dia 31 de março, próxima sexta-feira, vamos lotar as 

ruas para exigir que nossos direitos sejam respeitados!

31 de Março

Justiça manda Temer tirar do ar propaganda falsa sobre a previdência

A juíza Marciane Bon-
zanini, da 1ª Vara da 

Justiça Federal de Porto 
Alegre determinou nesta 
quarta-feira, 15, que o 
governo de Michel Te-
mer retire imediatamen-
te do ar as propagandas, 
veiculadas em qualquer 
tipo de mídia, sobre a re-
forma da Previdência.

A magistrada, que 
atendeu a uma ação 
movida por diversos sin-
dicatos de trabalhado-

res, estabeleceu 
multa diária de 
R$ 100 mil, caso 
a decisão não 
seja cumprida. 
Marciane Bon-
zanini entendeu 
que o governo 
Temer não pode-
ria ter utilizado 
recursos públi-
cos para finan-
ciar as peças, 
que fazem uma 

espécie de terrorismo 
com a população, caso a 
reforma não venha a ser 
aprovada no Congresso.

“A campanha publici-
tária desenvolvida, utili-
zando recursos públicos, 
faz com que o próprio 
princípio democrático 
reste abalado, pois traz 
consigo a mensagem 
à população de que a 
proposta de reforma da 
previdência não pode 
ser rejeitada e de que 

nenhuma modificação 
ou aperfeiçoamento pos-
sa ser feito no âmbito do 
Poder Legislativo, ca-
bendo apenas o chan-
celamento das medidas 
apresentadas”, diz a ju-
íza.

Na sentença, a magis-
trada lembra que o deba-
te político dessas ideias 
deve ser feito no Poder 
Legislativo, cabendo às 
partes sustentarem suas 
posições e construirem 
as soluções adequadas 
do ponto de vista cons-
titucional e democrático.  

“O que parece destoar 
das regras democráticas 
é que uma das partes en-
volvidas no debate políti-
co busque reforçar suas 
posições e enfraquecer 
argumentos diferentes 
mediante campanha pu-
blicitária utilizando recur-
sos públicos”, afirmou.

A juíza determinou 

ainda que o governo 
veicule, no mesmo es-
paço uma contrapropa-
ganda: “A campanha do 
Governo Federal sobre 
a Reforma da Previdên-
cia violou o caráter edu-
cativo, informativo e de 
orientação social, que, 
nos termos do artigo 37, 
§1º, da Constituição da 
República, deve pautar 
a publicidade oficial dos 
órgãos públicos, uma 
vez que difundiu mensa-
gens com dados que não 
representam de forma fi-
dedigna a real situação 
financeira do sistema de 
Seguridade Social brasi-
leiro e que podem indu-
zir à formação de juízos 
equivocados sobre a 
eventual necessidade de 
alterações nas normas 
constitucionais previden-
ciárias”.

Fonte: Rio Grande do Sul 247

Com quase o dobro do mí-
nimo de assinaturas ne-

cessárias, foi protocolado na 
tarde desta terça-feira (21), o 
requerimento para criação de 
uma Comissão Parlamentar 
de Inquérito do Senado para 
investigar a Previdência. 

O objetivo da CPI será ana-
lisar os números da Previdên-
cia no Brasil e identificar ca-
sos de fraudes e sonegações. 
Esta iniciativa, de autoria do 
senador Paulo Paim (PT-RS), 
teve apoio de 47 parlamen-
tares, inclusive da base do 
governo; mínimo necessá-
rio para que a comissão seja 
instalada é 27; “O objetivo 
é mostrar que há superávit, 
combater a fraude, a sonega-
ção, combater a corrupção. 
Vamos ver quem são os 500 
maiores devedores e quanto 
devem”, disse Paim.

Fonte Brasil 247

O 15 de março de 
2017 é um dia his-

tórico na luta contra os 
golpistas que tomaram 
de assalto o poder no 
Brasil. Ao todo, durante 
as ações do Dia Nacio-
nal de Paralisação nos 
27 estados da União, 
mais de um milhão de 
pessoas foram às ruas 
protestar contra as re-
formas da Previdência 
e Trabalhistas que fo-
ram impostas por Mi-
chel Temer, presidente 
ilegítimo do Brasil.

Em Belo Horizonte 
mais de 100 mil pesso-
as foram ao centro da 
cidade para protestar 
contra a PEC 287, que 
significa a destruição 
da Previdência Social. 
Na madrugada, os me-
talúrgicos de BH/Con-
tagem já haviam rea-
lizado ato em frente à 
portaria de uma fábrica 
na região do Cinco em 

Contagem. 
Em Belo Horizonte, 

as concentrações acon-
teceram em três locais, 
a maior delas na Praça 
da Estação – as outras 
foram da Praça 7 e na 
Praça Afonso Arinos. A 
Central Única dos Tra-
balhadores de Minas 
Gerais (CUT/MG), a 
CTB, demais centrais, 
dezenas de catego-
rias, organizadas por 
sindicatos, federações 
e confederações, as 
Frentes Brasil Popular 
e Povo Sem Medo, es-
tudantes, dirigentes e 
militantes de movimen-
tos sociais participaram 
da manifestação. Dire-
tores e funcionários do 
Sindicato participaram 
de toda a jornada de 
protestos.

São Paulo
No grande ato que 

encerrou o Dia Nacio-
nal de Paralisação, em 
São Paulo, o ex-presi-
dente Luiz Inácio Lula 
da Silva discursou e 
criticou o atual gover-
no. “Embora seja fraco 
e sem nenhuma repre-
sentatividade, o Temer 
conseguiu colocar den-
tro do Congresso uma 
força política que qua-
se nenhum presidente 
eleito conseguiu e está 
predestinado a tentar 
impor uma reforma da 
aposentadoria que vai 
praticamente impedir 
milhões de brasileiros 
consigam se aposen-
tar. Isso vai fazer com 
que os trabalhadores 
mais pobres, sobretudo 
os rurais do Nordeste, 
passem a receber me-
tade de um mínimo, 
sem saber o que repre-
sentam para a econo-
mia das cidades deste 
país”, afirmou.

Mais de 1 milhão vão às ruas no Brasil contra a reforma da Previdência

oposição protocola 
CPi da Previdência

Dia nacional de mobilização e paralisação rumo a greve geral
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Na IFN, o pagamento dos 
salários estava dois me-

ses atrasados.  Além disso, 
o reajuste salarial da CCT 
e o abono também não fo-
ram pagos. Os trabalhado-
res se revoltaram com essa 
situação e, na quinta-feira 
(09/02) iniciaram uma greve 
por tempo indeterminado. 

No dia seguinte (10/03), 
a empresa pagou a metade 
do salário do mês de janei-
ro e na terça-feira (14/03), 
pagou o restante. Na quinta 
(16/03), ela fez o pagamen-
to de 75% do salário do mês 
de fevereiro, mas os traba-
lhadores consideraram que 
isso não era suficiente e 
mantiveram a greve.

Na sexta-feira (17/10), o 
sindicato se reuniu no Mi-
nistério do trabalho com re-
presentantes da IFN e as 
empresas tomadoras de 
serviço, para discutir essa 
situação.  A reunião termi-
nou em impasse porque a 
IFN não apresentou nenhu-
ma posição concreta sobre 

o pagamento dos direitos 
em atraso dos trabalhado-
res. 

Em virtude disso, o Sin-
dicato protocolou no Minis-
tério Público do Trabalho 
pedido de reunião com o 
DICTUM (Instituto de gestão 
que administra judicialmen-
te as empresas IFN Servi-
ce, CEMOL Participações 
Limitadas, IFN Indústria 
Ferroviária Nacional, Mocel 
Empreendimentos e Partici-
pações e Sagrado Coração 
Transportes), além da MRS 
Logística e a GE Transpor-
tes, que são empresas to-
madoras de serviço da IFN. 

Não podemos deixar de 
parabenizar os trabalhado-
res da IFN, que estão mos-
trando toda sua garra e co-
ragem, pois mesmo diante 
de tantas dificuldades não 
recuaram e se mantiveram 
firmes na luta por seus di-
reitos. Vocês são exemplos 
para toda a categoria, valeu 
companheirada e a luta con-
tinua!

CAMPANHA DE PLR 2017

Primeiro 
acordo de PLR 

do ano foi 
assinado com 

a ICG Proma

Após cinco rodadas 
de negociação foi 

possível fechar o pri-
meiro acordo de PLR do 
ano na nossa categoria. 
Em assembléia realiza-
da no dia 21 de março na portaria 
da ICG foram apresentadas para 
os trabalhadores duas propostas 
de acordo da PLR 2017, uma do 
Sindicato e a outra da empresa. 

A proposta do Sindicato reivin-
dicava uma PLR no valor de R$ 
3.300,00, sendo que a primeira 
parcela no valor de R$ 2.000,00 
deveria se paga o mais rápido pos-
sível (até o fim do mês de março) 
com reajuste de aproximadamen-
te 14 %. Além disso, contemplava 
aumento no ticket alimentação de 
R$ 120,00 para R$ 150,00. 

A proposta da empresa, que foi 

aprovada pelos trabalhadores que 
participaram da assembléia, con-
templa uma PLR de R$ 3.000,00 
(com reajuste em torno de 5%), 
sendo que a primeira parcela de 
R$ 2.000, 00 será paga até o dia 
06/04 e mais cesta básica no valor 
de R$ 122,00.

Queremos destacar a importan-
te contribuição dos membros da 
comissão durante o processo de 
negociação da PLR com a empre-
sa. Agora companheiros, vamos 
continuar unidos e firmes na luta, 
pois há outras reivindicações que 
ainda precisamos encaminhar e 
negociar com a ICG Proma. 

Sindicato inicia negociação com Magneti Marelli

No ultimo dia 20 o 
sindicato e a co-

missão fizeram a pri-
meira reunião de ne-
gociação de PLR com 
a empresa. Nela foi 
apresentada a propos-
ta de metas, que havia 
sido previamente ava-
liada pelos membros 
da comissão. A nego-
ciação continua. 

A campanha de PLR come-
çou e há negociações em 

andamento com várias empre-
sas da nossa categoria. Inclu-
sive uma empresa já fechou 
acordo com o Sindicato.

Não é porque o Brasil está 
em crise que não haverá ne-
gociação de PLR este ano. 
Existem várias empresas da 
nossa categoria que continuam 
lucrando bastante e estão em 
condições de pagar participa-
ções nos lucros aos seus tra-

balhadores. 
É claro que se os trabalhado-

res não fizerem nada, elas usa-
rão a crise econômica no Brasil 
para dizer não a nossa reivin-
dicação. Vamos seguir o exem-
plo de companheiros de outras 
fábricas, que se uniram e estão 
lutando por uma PLR decente. 

Reúnam seus companheiros 
de fábrica, conversem entre si, 
organizem a luta e exija do pa-
trão a abertura da negociação 
da PLR, já!

Exija do seu patrão a abertura de negociação da PLR

Na IFN, a luta dos trabalhadores 
por seus direitos continua

Sindicato entrega cestas básicas 
para trabalhadores da categoria
Nos acordos de 

PLR 2016 com 
as empresas Magneti 
Marelli Sistemas Au-
tomotivo, GE Trans-
portes, GE Disjunto-
res, GE Healthcare 
Equipamentos Hospi-
talares, Vallourec do 
Brasil e Stola, ficou 
acertado que uma 
parte dos descontos 
da taxa negocial se-
ria destinada para a 
campanha contra a fome. O Sindicato 
entregaria doações de cestas básicas 
em creches e casas de idosos, como 
sempre tem feito nos últimos anos.

Mas este ano, como muitas empresas 
da nossa categoria que estão demitin-
do trabalhadores não estão fazendo os 
acertos das verbas rescisórias como de-
veriam, a direção do Sindicato decidiu 
priorizar os trabalhadores metalúrgicos 
que estão passando por dificuldades.

Por isso, as cestas básicas adquiridas 

com a contribuição dos trabalhadores 
das empresas citadas foram entregues 
a trabalhadores da IFN, que estão em 
greve e companheiros demitidos da 
Plena, Metagalvanização, Paíra, GE 
Disjuntores e Magneti Marelli, que neste 
momento precisam muito desta ajuda.

Mais uma vez nossos sinceros 
agradecimentos aos trabalhadores da 
Magneti Marelli, GE Transportes, GE  
Disjuntores, GE Healthcare, Vallourec 
e Stola por esse grande ato de solida-
riedade.

Queremos manifestar nosso total 
apoio aos companheiros da Chapa 

1 da CUT, Sindicato na Luta – Cada 
Vez Mais Forte, que nos dias 28,29 e 
30 de março participam das eleições 
para a direção do Sindicato de Juiz de 
Fora.

Nosso apoio a Chapa 1 não é ape-
nas porque ela é da CUT, mas prin-
cipalmente porque os companheiros 
que a compõem, desde que assumi-
ram o comando daquele Sindicato, 
levaram os trabalhadores metalúr-

gicos de Juiz de Fora a conquistar 
grandes avanços. 

Nós da direção do Sindicato de BH/
Contagem consideramos que não é 
hora de trocar o certo pelo duvidoso, 
mas sim de garantir a luta em defesa 
dos direitos dos trabalhadores. Com-
panheiros de Juiz de Fora, votem em 
quem vocês já conhecem, votem na 
continuidade desse trabalho que está 
dando certo, votem na CHAPA 1 DA 
CUT!

 Direção do Sindimetal de BH/Contagem

Nosso apoio a Chapa 1 da CUT nas 
eleições para o Sindicato de Juiz de Fora


