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A direção do Sindicato dos Metalúrgicos 
de BH/Contagem e região inicia o ano 

de 2019 com enorme disposição para 
encarar os desafios que serão colocados 
para a classe trabalhadora, após a posse do 
primeiro governo de extrema direita desde a 
redemocratização de 1985.

Muito se especula sobre como serão os 
primeiros cem dias do governo, mas é 
possível dizer que nesse período, apoiado 
na maioria que o elegeu, mesmo com suas 
contradições internas, Bolsonaro tentará 
acelerar seu programa de governo. As 
prioridades envolvem questões como “ajuste 
fiscal” — a aplicação implacável da 
“Emenda do teto dos gastos” —, 
privatizações, “reforma” da Previdência 
Social e mais ataques aos direitos 
trabalhistas para, como disse o presidente, 
adotar algo parecido com a informalidade. 

As forças democráticas, progressistas, 
populares e patrióticas certamente mais 
uma vez se levantarão, com todo o seu 
vigor, organizando-se no Congresso 
Nacional e demais casas legislativas, 
aglutinando parlamentares, governadores, 
prefeitos. Os sindicatos e centrais dos 
trabalhadores e trabalhadoras, os 
movimentos sociais como um todo, são 
chamados a organizar a batalha das ruas, 
mobilizar e alertar o povo.

Os juristas, advogados e personalidades 
democráticas dos meios culturais e 
religiosos devem revigorar a defesa do 
Estado Democrático de Direito. Os 
intelectuais, os artistas, os jornalistas, com 
certeza irão seguir na luta em defesa de 
nossa cultura, contra a censura e o 
obscurantismo. Nas redes sociais, os 
internautas progressistas têm um importante 
papel a desempenhar nessa arena 
contemporânea e influente da luta de 
classes.
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FIQUE POR DENTRO

Internet

Momento é de intensificar as mobilização para assegurar direitos duramente conquistados pela classe trabalhadora

Internet

O economista Márcio Pochmann 
afirma que, “em 2019, o corte de 
R$8,00 no valor do salário 
mínimo imposto por Bolsonaro, 
poderá representar R$5 bilhões 
a menos em circulação no 
mercado interno, com ampliação 
da margem de lucro do patronato 
e redução de gastos públicos. 
Ou seja, ricos mais ricos, pobres 
mais pobres”.

Estava previsto no orçamento o 
aumento de R$954,00 para 
R$1.006,00, mas, em seu 
primeiro ato de governo, o 
presidente eleito, Jair Bolsonaro, 
tirou R$8,00 do trabalhador mais 
pobre, com um mínimo de 
R$998,00.
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CURSO VOLTADO PARA METALÚRGICOS (AS) 
SÓCIOS DO SINDICATO E DEPENDENTES

INÍCIO DAS AULAS EM FEVEREIRO

CONCLUA JÁ O ENSINO 
FUNDAMENTAL E MÉDIO

Parceria

As forças democráticas, progressistas, 
populares e patrióticas certamente 

mais uma vez se levantarão, 
com todo o seu vigor!
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A luta sindical pela garantia e ampliação 
dos direitos dos metalúrgicos de 

BH/Contagem e região terá início com a 
organização dos trabalhadores e 
trabalhadoras para a campanha em torno da 
Participação nos Lucros e Resultados (PLR 
2019).

Nosso objetivo será ampliar o número de 
empresas que negociam a PLR e garantir a 
valorização dos metalúrgicos (as), que dão 
o sangue e o suor no chão das fábricas.

Para isso, é fundamental a participação e o 
apoio dos trabalhadores (as) junto ao 
Sindicato. A nossa força está atrelada ao 
envolvimento de cada metalúrgico (a) na 
luta que é de todos.

Este envolvimento não é somente contribuir 
financeiramente com o sindicato, é, além 
disso, participar ativamente da vida da 
instituição. Estamos de portas abertas para 
receber críticas, sugestões, elogios, 
demandas e oferecer nossos serviços a 
cada trabalhador (a).

O retrocesso imposto pela “reforma” 
trabalhista, desprotegendo os trabalhadores 
e protegendo os patrões, e a eleição do 
atual governo coloca os sindicatos como 
protagonistas no equilíbrio de forças entre 
capital e trabalho.

Mesmo diante da constante perseguição e 
das tentativas de inviabilizar a sobrevivência 
das instituições sindicais, seguiremos 
firmes, pois o nosso principal capital é cada 
trabalhador e trabalhadora.

Para conscientizar os companheiros (as) 
realizamos várias atividades de formação. O 
VII Encontro de Mulheres Metalúrgicas abre 
nossa agenda de atividades. 
Tradicionalmente os encontros são no mês 
de março, em comemoração pelo dia das 
mulheres. 

Esta e outras atividades serão amplamente 
divulgadas em nossos boletins. Participe, 
venha fazer parte desta luta.

EDITORIAL

NOSSO PODER  DE CONQUISTA 
E LUTA DEPENDE DE CADA UM

Geraldo Valgas - Presidente do Sindicato

1) Reduziu em R$ 8 mensais o 
salário mínimo aprovado pelo 
Congresso.

2) Extinguiu a Secretaria da 
Diversidade, Alfabetização e 
Inclusão do MEC.

3) Passou para as mãos dos 
ruralistas a demarcação de áreas 
indígenas e quilombolas.

4) Anunciou a liberação da posse de 
armas por decreto e disse que vai 
tornar esse “direito” vitalício.

5) Anunciou que vai impor a 
prisão de condenados em 
segunda instância, contrariando a 
Constituição e o Supremo 
Tribunal Federal (STF).

6) Extinguiu os ministérios do 
Trabalho, da Cultura, das Cidades, 
Esportes e Integração Racial, além 
de excluir a população LGBTI das 
políticas públicas.

7) Esvaziou a Comissão da 
Anistia, remetendo-a para o 
Ministério da Família.

8) Liberou as chefias do Itamaraty 
para nomeações políticas, 
quebrando uma tradição secular 
da diplomacia profissional 
brasileira.

9) Anunciou que vai privatizar 
Eletrobras, apesar do veto do 
Congresso ao processo de 
capitalização da estatal.

10) Comprometeu-se com os 
Estados Unidos a propor planos 
contra Venezuela, Cuba e 
Nicarágua.

11) Colocou a reforma da 
Previdência no topo da agenda de 
governo.

12) Confirmou a transferência da 
embaixada brasileira para 
Jerusalém.

13) Reprimiu seus próprios 
apoiadores na posse e censurou 
violentamente a cobertura da 
imprensa.

14) Anunciou demissão sumária 
de servidores que criticaram suas 
políticas em redes sociais 
privadas.

15) Esvaziou o Conselho Nacional 
de Segurança Alimentar e 
Nutricional (Consea), que orienta o 
combate à fome e o Bolsa Família.

16) Acabou com o Conselho 
Nacional de Integração de 
Políticas de Transportes e tirou 
do Senado a aprovação dos 
diretores do DNIT.

17) Fez um acordão com os partidos 
políticos que ele tanto criticou, para 
que o PSL apoie a reeleição de 
Rodrigo Maia (PSL) em troca de 
cargos na Câmara.

Com informações da Agência PT.

Menos de 24 horas após tomar 
posse como presidente do 

Brasil, Jair Bolsonaro (PSL) tomou 
ao menos 17 medidas que colocam 
em risco o povo brasileiro, a 
liberdade da população e a 
soberania nacional.

Entre as decisões, estão o aumento 
abaixo do aprovado para salário 
mínimo em 2019, a demarcação de 
terras indígenas e quilombolas que 
passou para as mãos dos ruralistas 
e a extinção dos ministérios do 
Trabalho, da Cultura, das Cidades, 
Esportes e Integração Racial.

Confira 17 medidas de Bolsonaro contra o Brasil:

BOLSONARO TOMA 17 MEDIDAS QUE 
COLOCAM EM RISCO O POVO BRASILEIRO

Leandro Gomes

Internet
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Após três dias de greve, os 
trabalhadores da WDS, antiga 

Flender, voltaram ao trabalho assim 
que a empresa se reuniu com o 
Sindicato dos Metalúrgicos e um 
acordo foi firmado, contemplando as 
demandas dos funcionários.

Os metalúrgicos cruzaram os braços 
no dia 18 de dezembro em protesto 
contra atrasos do pagamento de 
salário e do 13º (Décimo Terceiro), 
além do não pagamento do Fundo de 
Garantia por Tempo de Serviço 
(FGTS).

Graças a luta e organização dos 
trabalhadores, no dia 21 de 
dezembro a WDS pagou o salário de 
novembro e o adiantamento para os 

metalúrgicos com salário de até R$ 
3.500,00.

No dia 24, a empresa pagou o salário 
de novembro e o adiantamento para 
os trabalhadores com salário superior 
aos R$ 3.500,00.

No dia 02 de janeiro de 2019, a WDS 
pagou o 13º salário dos metalúrgicos 
com remuneração de até R$ 
3.500,00.

No dia 08 de janeiro, os 
trabalhadores voltaram a fazer uma 
paralização contra o atraso no 
pagamento do salário de dezembro. 
Depois de um dia de greve, a WDS 
pagou o salário em atraso e o 
adiantamento para quem recebe 

REIVINDICAÇÕES SÃO ATENDIDAS DEPOIS DE TRÊS DIAS DE GREVE
METALÚRGICOS DA WDS, ANTIGA FLENDER

Metalúrgicos cruzaram os braços no dia 18 de dezembro em protesto contra atrasos do pagamento de salário e do 13º (Décimo Terceiro)

acima de R$ 3.500,00.

O acordo firmado entre empresa, sindicato e 
trabalhadores garante também que nenhum dia da 
greve será descontado dos funcionários.

Os metalúrgicos da WDS estão de parabéns pela 
atitude tomada e pelo resultado alcançado. Somente 
com organização e luta é possível conquistar e fazer 
valer os direitos da classe trabalhadora. 

A Plenária do Sindicato dos 
Metalúrgicos de 

BH/Contagem e região, 
realizada no dia 16 de 
dezembro, reuniu mais de 150 
trabalhadores (as) da ativa e 
aposentados e marcou o 
encerramento das atividades 
políticas da entidade em 2018.

Durante o evento, o Sindicato 
entregou a carteirinha e a 
revista dos convênios, que 
garante aos sócios da entidade 
descontos em mais de 100 
estabelecimentos comerciais.

Também foi feito o lançamento 
do livro “Cor da Vida”, de 
Efigênia Oliveira, que conta a 
história de uma mulher de luta, 
que muito contribuiu para o 
movimento sindical e social de 
Contagem e por onde ela 

passou.

Quem participou da plenária 
recebeu o calendário de 2019 e 
concorreu no sorteio de vários 
brindes.

O evento contou com a 
participação da direção do 
Sindicato dos Metalúrgicos, do 
Jairo Nogueira, secretário Geral 
da CUT/MG, do Marco Antônio, 
presidente da FEM/CUT-MG, da 
Letícia da Penha, representante 
da Frente Brasil Popular 
Contagem, do Moises dos 
Santos Ferreira, presidente da 
Amabelcon (Associação dos 
Metalúrgicos Aposentados), e do 
Henrique Oliveira, 
representando sua irmã, 
Efigênia Oliveira.

PLENÁRIA DOS METALÚRGICOS REÚNE 
TRABALHADORES DA ATIVA E APOSENTADOS

Júnior Teixeira

Luta e consciência de classe resultou em benefício para todos. AGORA É ASSIM, ATRASOU, PAROU!

Júnior Teixeira

Plenária marcou o encerramento das atividades de 2018

DAS DUAS, UMA: 
Ou você está com o sindicato ou está 
com quem quer acabar com seus direitos.

Federação Estadual dos
Metalúrgicos de MG

®

® 3369-0519

Se você trabalhou na CNH do dia 
24/05/1999 ao dia 24/05/2000, entre em 
contato com o Sindicato para saber se tem 
direito a receber valores do processo de 
CORREÇÃO DO FGTS, movido pela 
instituição sindical.

AOS FUNCIONÁRIOS E 
EX FUNCIONÁRIOS DA 

CNH

(31) 3369-0504

(31) 3369-0532

INDUSTRIAL
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CALENDÁRIO 2019

®

Manifestação na porta da Federação das Indústrias do 
Estado de Minas Gerais (Fiemg) contra a Reforma da 
Previdência proposta pelo governo do ‘vampiro’ Temer

Encontro de Mulheres Metalúrgicas reuniu centenas de 
trabalhadores de BH/Contagem e região. Durante o evento, 
Sindicato prestou homenagens a várias companheiras de 
luta.

Sindicato dos Trabalhadores Metalúrgicos de Belo Horizonte, Contagem,

Ibirité, Sarzedo, Ribeirão das Neves, Nova Lima, Raposos e Rio Acima

Dia da Mulher

Carnaval (Ponto Facultativo)05.03

Feriados Data comemorativa

Ponto facultativo

20.05 Corpus Christi

11.08  Aniversário do Sindicato

Data Histórica

13.12 Ai5 Ato Institucional nº5

11.08  

16.04       Início da greve dos 
metalúrgicos de Contagem

12.04 Nossa Senhora das Dores
19.04 Sexta-feira da Paixão

21.04

Diretoria do Sindicato, funcionários e apoiadores 
unidos em torno da luta pela manutenção e 
ampliação dos diretos dos metalúrgicos e 
metalúrgicas de BH/Contagem e região.

Os 50 anos da greve dos metalúrgicos de Contagem 
foi marcado pelo encontro de trabalhadores e 
trabalhadoras que viveram na pela àquele histórico 
momento para a classe trabalhadora.


