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A nova proposta de desmonte da 
Previdência Social apresenta-
da pelo governo do ilegítimo Mi-

chel Temer, ue deve ser votada no dia 
6 de dezembro, é mais perversa que a 
reforma trabalhista. 

Ao contrário da propaganda do go-
verno, esta proposta não corta privilé-
gios como as altas aposentadorias dos 
parlamentares e ataca apenas a classe 
trabalhadora, que terá de trabalhar mais, 
ganhar menos e se quiser receber o va-
lor integral da aposentadoria, contribuir 
durante 40 anos.

Para o presidente da CUT, Vagner Frei-

tas, o desmonte da Previdência agrava 
ainda mais a situação dos trabalhadores 
que já foram duramente atacados com o 
desmonte da CLT. 

“A reforma Trabalhista legalizou o bico 
e muitos trabalhadores perderam os di-
reitos e em muitos casos, receberão 
menos do que um salário mínimo. Se já 
estava quase impossível contribuir para 
se aposentar, imagine com essa nova 
proposta de reforma da Previdência”, diz 
Vagner. 

O presidente do Sindimetal BH/Con-
tagem, Geraldo Valgas, lembra dos pre-
juízos aos trabalhadores que a reforma 

trabalhista trouxe e que, se esta reforma 
da previdência for aprovada, será mais 
um golpe à categoria que terá que tra-
balhar a vida toda e nunca conseguir se 
aposentar. 

“Convoco todos trabalhadores(as) 
para aderirem a esta greve e se mobili-
zarem contra a reforma, pois precisamos 
parar, ir para rua no dia 05 de dezembro 
e protestar contra o desmonte da previ-
dência”, concluiu.

A concentração em Contagem  será na 
sede do Sindicato (R. Camilo Flamarion, 
55- J. Industrial), às 4h30 da manhã. 
Participem!

CUT e demais centrais convocam greve 
nacional contra reforma da Previdência

Sindimetal com CUT



No dia 25 de no-
vembro, aconte-

ceu a caminhada em 
protesto à cobrança 
de IPTU de Con-
tagem, com a mo-
bilização de várias 
categorias. Durante 
a campanha eleito-
ral, o atual prefeito 
de Contagem, Alex 
Freitas, assumiu um 
compromisso público de que não 
iria cobrar o IPTU, porém isso não 
aconteceu e ele não cumpriu o que 
disse.  

Também na manifestação, todos 
pediam a manutenção da Fundação 
de Ensino de Contagem (FUNEC)  
e CENTEC, pela permanência da 
feira do Eldorado, em defesa da 
Vargem das Flores e pela valoriza-
ção dos servidores da saúde, edu-

cação e segurança de Contagem. 
O Sindimetal BH/Contagem e 

região, através do seu presidente 
Geraldo Valgas estava presente 
juntamente com a FEMCUT/MG, o 
Sindicato dos Metalúrgicos de Be-
tim, o SINDIELETRO/MG, Sindica-
to dos enfermeiros (SEEMG), SIN-
DIREFRATA/MG, SINDÁGUA/MG, 
SindUTE/MG, o MOVI (Movimento 
dos Indignados) e Libertas Minas 
Todos juntos pela isenção do IPTU!

O comitê em defesa de 
Vargem das Flores de 

Betim e Contagem juntamen-
te com a Deputada Estadual 
Marília Campos, organizarou 
no dia 25 de novembro, uma 
manifestação contra o fim da 
zona rural na bacia de Var-
gem das Flores.

No dia 17 de novembro 
deste ano, a prefeitura de 
Contagem enviou para a Câ-
mara de Vereadores um Pro-
jeto de Lei que inclui o fim da 
área rural, o que coloca em 
risco a bacia de Vargem das 
Flores. Por trás do discurso 
de atrair empresas e gerar 
empregos, a Prefeitura es-
conde a verdadeira intenção 
de valorização dos 
terrenos para bene-
ficiar proprietários 
de terras da região. 
Ela quer acabar 
com a área rural  
permitindo que seja 
fatiada em lotes e 
com a urbanização 
os donos lucram, 
pois fica mais fácil 
de serem vendidas. 

A prefeitura tam-
bém quer reduzir as 
áreas de imperme-
abilização do solo. 
Essa combinação 

de mais pessoas morando 
onde hoje é área rural e com 
menos espaço para a água 
retornar ao lençol freático, 
compromete toda a bacia 
de Vargem das Flores, pois 
mata as nascentes, causa o  
desmatamento e com isso 
provoca o fim da lagoa, po-
luição e destruição do meio 
ambiente.

O presidente do Sindime-
tal de BH/Contagem e re-
gião, Geraldo Valgas, esteve 
presentes e participou da 
caminhada que foi finaliza-
da com um culto ecumêni-
co, coleta de lixo, plantio de 
árvores e a distribuição de 
mudas.

No último dia 27 de novembro, 
aconteceu no Sindicato dos me-

talúrgicos de BH/Contagem a Plená-
ria contra Reforma Trabalhista, que 
debateu a conjuntura política e sindi-
cal para estabelecer desafios e pla-
nejar as ações para o próximo 
período. Foram apresentadas 
propostas para o combate da 
Reforma Trabalhista através 
de mudanças na atuação dos 
sindicatos que amenizem os 
impactos da nova legislação 
na vida dos trabalhadores. 

O Debate contou com pre-
sença do Secretário Geral da 
CNM/CUT, Loricardo de Olivei-
ra, que explicou as principais 
alterações nas leis trabalhis-
tas e quais as estratégias que 
as entidades sindicais devem 

adotar. Também participaram da ati-
vidade o presidente da FEMCUT/MG, 
Marco Antônio, o Secretário Adminis-
trativo do SINDIPETRO/MG, Leopol-
dino Ferreira, dirigentes sindicais e 
trabalhadores da categoria. 
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Loricardo de Oliveira falou aos participantes sobre os impactos da 
reforma trabalhista na vida dos trabalhdores(as).

Geraldo Valgas (Presidente do Sindimetal), Loricardo  de
 Oliveira (Secretário Geral da CNM/CUT), Marco Antônio 

(Presidente da FEMCUT/MG), Margareth da Silva 
(Secretária das Mulheres do Sindimetal) e Leopoldino 

Ferreira (Secretário Administrativo do SINDIPETRO/MG)

Plenária dos metalúrgicos da CUT no Sindicato

Luta em defesa da Vargem das Flores Caminhada unificada contra o IPTU 

Assembleia dos  metalúrgicos
 aposentados e da ativa

Data: 10 de dezembro (domingo)
Horário: 9h às 12h
Local: Sindimetal BH/Contagem e região
(R. Camilo Flamarion, 55 - J. Industrial - Contagem)

Somente para associados do Sindicato. PARTICIPEM!


