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SINDICATO CONVOCA ASSEMBLEIA PARA APRECIAR E 
VOTAR ACORDO DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 

CAMPANHA SALARIAL UNIFICADA 2018/2019

epois de várias reuniões de Dnegociação da Campanha Salarial 

Unificada 2018/2019, os metalúrgicos 

de Minas e a Federação das Indústrias 

do Estado de Minas Gerais (FIEMG) 

chegaram num consenso sobre as 

cláusulas da Convenção Coletiva de 

Trabalho (CCT).

O Sindicato dos Metalúrgicos de 

BH/Contagem e região convoca 

assembleia com os trabalhadores para 

o dia 25 de outubro, próxima quinta-

feira, a partir das 18h00, na sede do 

Sindicato, para que o acordo sobre a 

nova CCT possa ser apreciado e 

votado pelos metalúrgicos e 

metalúrgicas.

ASSEMBLEIA GERAL

DIA 25 DE OUTUBRO

ÀS 18H00
NA SEDE DO SINDICATO

PARA APRECIAR O ACORDO 
DA CCT 2018/2019
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 revelação, pela Folha de S. APaulo, de um esquema 
criminoso contratado por 
empresários que apoiam Jair 
Bolsonaro para atacar a chapa 
Fernando Haddad-Manuela 
d’Ávila é apenas a ponta de um 
enorme iceberg, que precisa ser 
revelado na sua inteireza. 

Especialistas afirmaram que a 
fraude bolsonarista das notícias 
falsas nas redes sociais 
impactam o resultado das 
pesquisas eleitorais e, 
decisivamente, o resultado das 
votações. 

Ao se passar esse processo a 
limpo com rigor, certamente 
emergirá que desde o primeiro 
turno a campanha de Bolsonaro 

contaminou a disputa com 
fraudes e ações que pisoteiam as 
leis. A votação obtida pelo 
candidatodo PSL, portanto, está 
contaminada por ilícitos. E tem 
mais. A citada reportagem 
denunciou que há uma grande 
operação criminosa de 
disseminação de fakes para a 
última semana da campanha. 
Essa prática de gangsterismo 
eleitoral, é bom que se diga, se 
coaduna com a verborragia 
protofascista dos candidatos da 
chapa da extrema direita, 
Bolsonaro e Mourão, que nada 
têm a oferecer ao país senão 
desesperança, miséria, 
rapinagem por grandes grupos 
econômicos e violência contra o 
povo. 

ELEIÇÕES 2018 - FAKE NEWS

CRIME ELEITORAL DA CAMPANHA DE BOLSONARO NÃO PODE FICAR IMPUNE
A coligação “O Brasil Feliz de Novo”, do candidato à presidência Fernando Haddad (PT), denuncia 
Bolsonaro por abuso de poder econômico e uso indevido da comunicação. Ação pode impugnar candidatura

QUER REFORMA DA 
PREVIDÊNCIA ESTE ANO

ATAQUE AOS DIREITOS DOS TRABALHADORES

A FRENTE BRASIL POPULAR CONTAGEM apresenta a 

exposição - O GOLPE: histórias de lutas e resistências, da 

artista plástica Leir Barbosa Monteiro. A exposição, em 

exibição na sede do Sindicato dos Metalúrgicos do dia 19 ao 

dia 26 de outubro, das 09h00 às 16h00, retrata em telas as 

lutas e manifestações da classe trabalhadora contra os 

retrocessos comandados pelos capitalistas, golpistas que 

vem abrindo caminhos para o fascismo no Brasil. Neste 

momento em que resgatamos a história de 50 anos da 

primeira GREVE depois do GOLPE MILITAR, a exposição 

dos trabalhos da artista resgata a luta da classe trabalhadora 

no momento atual, denunciando os retrocessos impostos pós 

GOLPE 2016.

Exposição de pinturas 

“O GOLPE: Histórias de lutas e resistências”
Ar�sta Leir Barbosa MonteiroBOLSONARO


