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LULA É LANÇADO PRÉ-CANDIDATO À 
PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA

A candidatura de Luiz 
Inácio Lula da Silva à 

Presidência da República foi 
formalmente lançada na noite 
dessa sexta-feira (8) durante 
ato em Contagem, na região 
metropolitana de Belo 
Horizonte, dois meses depois 
da prisão do ex-presidente e 
dois meses antes de seu 
provável registro na Justiça 
Eleitoral. O evento foi 
encerrado com a leitura, pela 
ex-presidenta Dilma Rousseff, 
de manifesto enviado por 
Lula. Antes de começar, ela 
ouviu gritos de "uai, uai, que 
coisa boa, Minas Gerais vai 
ter Dilma senadora". Dizendo-
se emocionada, a ex-
presidenta terminou a leitura 
às 21h58.

O ex-prefeito de São Paulo e 

ex-ministro da educação no 
governno Lula, Fernando 
Haddad, um dos 
coordenadores do programa 
do petista, disse que Lula 
pediu "ousadia" no plano, "e 
nós vamos ousar". Um dos 
itens, adiantou, trata de 
mudanças na comunicação, 
"para garantir diversidade 
pluralismo, sem a tutela do 
Estado, mas sem a tutela do 
dinheiro também".

Segundo Geraldo Valgas, 
presidente do Sindicato dos 
Metalúrgicos de 
BH/Contagem, Lula deve ser 
defendido não apenas por ser 
o melhor presidente da 
história do país e o melhor 
político vivo. "Temos de 
defender o homem, a honra 
de uma pessoa que está 
presa injustamente."  Valgas 

afirmou que só há dois 
setores que não querem Lula 
candidato: os meios de 
comunicação e o mercado 
financeiro. 

Para o presidente da CUT, 
Vagner Freitas, impedir o ex-
presidente de ser candidato 
"é rasgar mais uma vez a 
Constituição da República, 
seria fazer uma legislação 
apenas para o Lula". Ele 
enfatizou que o petista é "o 
único líder que pode tirar o 
Brasil da crise". Assim, será 
este o único candidato que a 
central irá apoiar "e levar ao 
Planalto". Vagner lembrou que 
as centrais sindicais 
marcaram um dia nacional de 
luta para 10 de agosto, cinco 
dias antes do registro da 
candidatura Lula.

EM CONTAGEM

Lula deve ser defendido não apenas por ser o melhor presidente da história do país e o melhor  político vivo. 
"Temos de defender o homem, a honra de uma pessoa que está presa injustamente, disse Geraldo Valgas

Evento reuniu milhares de militantes e lideranças de todo o país.

FIQUE POR DENTRO

Setor de Serralheria e 
Reparação de Veículos 
fechou acordo da 
Campanha Salarial 
2018/2019. Trabalhadores 
conquistaram 3% de 
aumento salarial e abono 
de R$ 400,00.
O salário de ingresso ou 
piso salarial da categoria 
não poderá ser menor que 
R$ 1.104,78.
Data base foi alterada para 
1º de abril.

ACORDO FECHADO

A remuneração do trabalho 
noturno, para os 
empregados que não 
trabalham em turnos 
ininterruptos de 
revezamento, será de 30% 
(trinta por cento) para os 
fins do art. 73 da CLT.
O percentual de 30% 
pactuado nesta cláusula 
aplica-se exclusivamente 
ao trabalho realizado entre 
22 horas de um dia e 5 
horas do dia seguinte.

Divulgação
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Em assembleia realizada no dia 02 de 
março, os trabalhadores e 

trabalhadoras da Maxion aprovaram o 
acordo de PLR 2018 no valor de 
R$2.200,00, a ser pago em duas 
parcelas. A primeira foi paga em abril e a 
segunda será paga em janeiro de 2019.

Importante ressaltar que houve um 
aumento de R$ 400,00 em relação ao 
acordo firmado em 2017. Sabendo-se 
também que o valor acima poderá ser 
acrescido de R$ 300,00, caso seja 
alcançada a meta de qualidade, e 
podendo chegar a R$ 3.000,00 no total, 

caso seja alcançado também o plano 
operacional da empresa.

Essa negociação é mais uma vitória dos 
trabalhadores e trabalhadoras da Maxion 
junto com o Sindicato dos Metalúrgicos 
de BH/Contagem e região.

PLR2018

METALÚRGICOS DA MAXION FECHAM 
ACORDO E VÃO RECEBER PLR DE R$2.200,00
Valor poderá ser acrescido de R$ 300,00, caso seja alcançada a meta de qualidade, 
podendo chegar a R$ 3.000,00 no total, caso seja alcançado também o plano operacional da empresa

Federação Estadual dos
Metalúrgicos de MG

®

®

PATRÃO ADORA
TRABALHADOR QUE NÃO GOSTA 

DE SINDICATO. É MAIS FÁCIL DE DEMITIR!
3369-0519

TEMER É DERROTADO NA OIT E TERÁ 
DE EXPLICAR ‘REFORMA’ TRABALHISTA

 Organização AInternacional do 
Trabalho (OIT) cobra novas 
explicações do governo 
brasileiro sobre a "reforma" 
trabalhista. Durante a 107ª 
Conferência Internacional do 
Trabalho, em Genebra, o 
governo, por meio do 
ministro do Trabalho, Helton 
Yomura, tentou desqualificar 
as críticas à nova lei 
brasileira por entidades do 
Brasil de do mundo. Mas não 
ganhou apoio.

A organização incluiu o Brasil 
na lista de países suspeitos 

de descumprir normas 
internacionais de proteção 
aos trabalhadores, passou a 
analisar o caso brasileiro e a 
mais explicações. O governo 
terá que responder antes de 
novembro deste ano, quando 
acontece a próxima reunião 
do Comitê de Peritos da OIT.

Segundo a decisão, o Brasil 
precisa explicar 
principalmente o fato de a 
nova lei pôr em xeque 
princípios da negociação 
coletiva entre empregadores 
e empregados. Brasil.

Conquista só foi possível porque teve a participação e o apoio dos trabalhadores e trabalhadoras

Divulgação

Garantia de

direitos
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SINDICATO CONVOCA ASSEMBLEIA GERAL 
EXTRAORDINÁRIA PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS

TRANSPARÊNCIA

 Sindicato dos Metalúrgicos de OBH/Contagem e região convoca todos 
os trabalhadores e trabalhadoras,  filiados 
à entidade, para assembleia geral 
extraordinária, no dia 21 de junho de 2018. 

A assembleia será realizada na sede do 
sindicato, rua Camilo Flamarion, 55, Jd. 
Industrial, Contagem, com primeira 
chamada às 18h00 e segunda chamada 
às 18h30.
O objetivo da assembleia é debater e votar  
a prestação de contas de 2017 e a 
previsão orçamentária para 2019.

DIA 21 DE 
JUNHO
18h00   

NA SEDE DO 
SINDICATO

Um acordo que prevê o 
recolhimento de 

contribuição sindical 
equivalente a 50% do salário 
de um dia dos trabalhadores e 
trabalhadoras da mineradora 
Vale foi aceito pelo vice-
presidente do Tribunal 
Superior do Trabalho (TST), 
Renato de Lacerda Paiva.

A decisão representa o 
primeiro posicionamento 
concreto do TST sobre o tema 

desde que a reforma 
trabalhista do ilegítimo e 
golpista Michel Temer (MDB-
SP) foi aprovada pelo 
Congresso Nacional.

Chamada de "cota negocial", 
a arrecadação está prevista 
no termo aditivo ao acordo 
coletivo assinado.

Ao receber do sindicato a 
decisão referendada em 
assembleia, a direção da Vale 

reconheceu o resultado, mas, 
segundo o presidente da 
Stefem, não se sentiu 
juridicamente segura para 
cumprir a decisão com medo 
de ações jurídicas.

O vice-presidente do TST, 
Renato de Lacerda Paiva, o 
sub procurador-geral do 
Trabalho, Luiz da Silva Flores, 
e o juiz auxiliar da vice-
presidência do Tribunal, 
Rogério Neiva Pinheiro, se 

reuniram e apresentaram a 
proposta que foi aprovada 
pela direção do sindicato e da 
empresa.

“Eles alegaram que esse 
assunto seria tema de outras 
ações e, por isso, se 
dedicaram a apresentar um 
acordo para julgar o nosso 
caso, que foi o primeiro de 
todos e possivelmente será 
utilizado como parâmetro em 
outras ações.

TST DÁ AVAL PARA DESCONTO DE TAXA 
SINDICAL APROVADA EM ASSEMBLEIA

SUSTENTAÇÃO FINANCEIRA 
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(31) 3333-8364

Óculos de segurança com e sem grau
Armações modernas - Óculos para leitura

Aviamos a sua receita
Lentes Varilux, Transitions e Crizal

Descontos especiais para associados
Metalúrgico, esta é a sua Ótica

Ligue e agende sua consulta

oticasclarear@hotmail.com

R. Camilo Flamarion, 55 - J. Industrial - Contagem (MG)
(Na sede do Sindicato dos Metalúrgicos de BH/Contagem)

ASSASSINATOS DE MULHERES AUMENTARAM 6,4% NOS ÚLTIMOS 10 ANOS. 
MULHERES NEGRAS SÃO AS PRINCIPAIS VÍTIMAS

VIOLÊNCIA

ados referentes a 2016 revelam Dque 4.645 mulheres foram 
assassinadas no país no ano, o que 
representa uma taxa de 4,5 homicídios 
para cada 100 mil brasileiras. Em dez 
anos, esse número aumentou em 6,4%, 
de acordo com os números do Atlas da 
Violência 2018, estudo conduzido pelo 
Instituto de Pesquisa Econômica 
Aplicada (IPEA), órgão do governo 
federal, em parceria com o Fórum 
Brasileiro de Segurança Pública 
(FBSP), divulgado nessa terça-feira (5), 
no Rio de Janeiro.

Os estados com as taxas de homicídios 
mais altas foram Roraima (10), Pará 
(7,2) e Goiás (7,1). As taxas de 
Roraima chegaram ao pico de 14,8 em 
2013 e, com exceção de 2011, a taxa 
do estado foi superior à taxa brasileira 
nos últimos dez anos.

Embora não estejam entre os estados 
com maiores números, Rio Grande do 
Norte e Maranhão tiveram os maiores 
aumentos, cerca de 130% desde 2006, 
o que expõe a fragilidade das regiões 
Norte, Nordeste e Centro-Oeste nesse 
tipo de crime.

As menores taxas foram em São Paulo 
(2,2), Piauí (3,0) e Santa Catarina (3,1). 
Desses três, apenas São Paulo 
apresentou queda na década, cerca de 
40,4%.

Mulheres negras são as 
maiores vítimas

O estudo mostrou que a 
taxa de homicídios é maior 
entre as mulheres negras 
(5,3) que entre as não 
negras (3,1) – a diferença 
é de chocantes 71%. Em 
relação aos dez anos 
analisados, os 
assassinatos de mulheres 
negras aumentaram em 
15,4%, enquanto que entre 
as não negras houve 
queda de 8%.

Feminicídio

Sancionada em março de 
2015, a Lei 13.104 – ou Lei 
do Feminicídio – 
representou um grande 
passo da justiça brasileira 
em defesa de suas 
mulheres. O feminicídio 
qualifica o assassinato 
quando a mulher é morta 
por questões de gênero.

Segundo o estudo, a base 
de dados do Sistema de 
Informações sobre 
Mortalidade (SIM) não 

fornece informações 
concretas sobre 
feminicídio, portanto não é 
possível identificar a 
parcela de homicídios que 
corresponde a vítimas 
desse tipo específico de 
crime. No entanto, a 
mulher que se torna uma 
vítima fatal muitas vezes já 
foi vítima de uma série de 
outras violências de 
gênero, como violência 
psicológica, patrimonial, 
física ou sexual.

Estados com as taxas de homicídios mais altas foram Roraima (10), Pará (7,2) 
e Goiás (7,1). As taxas de Roraima chegaram ao pico de 14,8 em 2013

DIEESE LANÇA AGENDA PRIORITÁRIA 
DA CLASSE TRABALHADORA

As Centrais Sindicais CSB, CTB, 
CUT, Força Sindical, Intersindical, 

NCST e UGT lançaram, em 6 de junho, 
a Agenda Prioritária da Classe 
Trabalhadora - Democracia, Soberania e 
Desenvolvimento com Justiça Social: 
Trabalho e Emprego no Brasil. O 
manifesto contou com a coordenação 
técnica do DIEESE e apresenta 22 
propostas. 

De imediato, a agenda propõe medidas 
de combate ao desemprego e ao 
subemprego, que já atingem 28 milhões 
de trabalhadores. Entre as ações estão: 
criação de frentes de trabalho, com 

atenção especial para os jovens; 
retomada das obras de infraestrutura; e 
implementação de políticas de amparo 
aos desempregados, como aumento das 
parcelas do seguro desemprego, vale-
transporte para o desempregado, vale-
gás, subsídio de energia elétrica.

As Centrais apresentarão o documento 
para deputados e senadores, em 
Brasília. Nos próximos meses, as 
Centrais pretendem entregar a Agenda 
aos candidatos à presidência da 
República e para entidades 
representativas da sociedade.


