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rotestos dos movimentos Psindicais e sociais contra a 
aprovação da reforma da 
Previdência, contra 
privatizações, contra a 
redução de investimentos na 
educação e por mais 
empregos e direitos marcou o 
Dia do Trabalhador em 
Contagem, antes e depois da 
43ª Missa de São José 
Operário, realizada nessa 
quarta-feira, 1º de maio.

Antecedendo a missa, o 
presidente do Sindicato dos 
Metalúrgicos de BH/Contagem 
e região, Geraldo Valgas, 

coordenou o ato dos 
manifestantes e chamou a 
atenção da população sobre 
os malefícios da reforma da 
previdência.

“A reforma da Previdência 
proposta pelo governo de Jair 
Bolsonaro pode por um fim 
nos direitos sociais e acabar 
gerando problemas maiores, 
com aumento de pobreza no 
médio e longo prazo”, disse 
Valgas.

Segundo Marco Antônio, 
presidente da FEM/CUT-MG, o 
que está em jogo com a 

reforma não é somente o 
direito de se aposentar, mas 
toda a seguridade social. 

“Se aprovada, o Sistema 
Único de Saúde, já deficitário, 
será duramente prejudicado, 
além dele, a assistência social 
sofrerá enormes perdas, 
podendo deixar milhões de 
brasileiros desamparados”, 
ressaltou Marco Antônio.

Depois da missa, milhares de 
manifestantes saíram em 
caminhada da praça da Cemig 
até a praça dos Trabalhadores 
com faixas e cartazes em 

protesto contra a aprovação 
da reforma da previdência. 
Representantes de várias 
centrais sindicais e de 
movimentos sociais 
protestaram ao microfone do 
carro de som e entoaram 
cânticos contra o governo do 
Bolsonaro.

Representantes da educação 
reforçaram o chamado para a 
greve geral da categoria, dia 
15 de maio, contra a 
aprovação da reforma da 
previdência.

DIA DO TRABALHADOR 

LUTA CONTRA REFORMA DA PREVIDÊNCIA 
MARCA 1º DE MAIO EM CONTAGEM
Trabalhadores (as) e representantes dos movimentos sindical e social fizeram um 
grande ato na praça da Cemig em repúdio a retirada de direitos da classe trabalhadora
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O Movimento dos Atingidos por Barragens lembrou das tragédias da Valle em Brumadinho e Mariana. O companheiro Bira foi homenageado
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os dias 15 e 16 de maio Nhaverá eleição no 
Sindicato dos Metalúrgicos de 
BH/Contagem e região para 
eleger a nova diretoria da 
entidade sindical para o 
mandato 2019/2023.

As inscrições das chapas 
interessadas em concorrer no 
pleito foram abertas no dia 10 
de abril. O Edital de 
convocação foi publicado no 
jornal “Hoje em Dia”. O prazo 
das inscrições terminou no dia 
25 de abril. 

Duas chapas se inscreveram 
para a disputa. A Chapa 1 
“Resistência, Lutas e 
Conquistas”, preencheu todos 
os requisitos previstos no 

ELEIÇÃO PARA NOVA DIREÇÃO DO SINDICATO 
DOS METALÚRGICOS SERÁ NOS DIAS 15 E 16 DE MAIO

estatuto da entidade e foi 
registrada com 44 candidatos.

A chapa 2, denominada “Chapa 
da Mudança”,  teve seu pedido de 
registro recusado por não atingir 
o número mínimo de candidatos 
previsto no Art. 54 e no § 7º do 
artigo 58 do estatuto do Sindicato. 

A chapa 2 se inscreveu com 21 
nomes, mas dois candidatos 
renunciaram à disputa e outros 
quatros membros não cumpriram 
as regras estatutárias. Foi 
respeitado o prazo de 24 horas, 
como previsto no estatuto, para a 
chapa 2 fazer a substituição dos 
nomes, mas os novos nomes não 
foram apresentados e o registro 
da chapa foi indeferido. A Chapa 
2 entrou com recurso na Justiça e 
a audiência será dia 9 de maio. 

Depois do dia 9 de maio, a 
categoria será informada sobre os 
desdobramentos da audiência. 

A diretoria executiva do Sindicato 
informa a categoria que o 
processo eleitoral transcorre na 
mais perfeita ordem e dentro das 
determinações estatutárias   
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COMPOSIÇÃO DA CHAPA 1 - RESISTÊNCIA, LUTAS E CONQUISTAS

odem votar os Ptrabalhadores 
metalúrgicos (as) que se 
associaram ao Sindicato seis 
meses antes da eleição e os 
metalúrgicos aposentados, 
em dia com suas obrigações 
de associado.

Nos dias da eleição urnas 
fixas serão colocadas na sede 
do Sindicato, rua Camilo 
Flamarion, 55, Jd. Industrial, 
Contagem e na sub sede, rua 

da Bahia, 570, 5º andar, em 
Belo Horizonte.

Urnas fixas também serão 
colocadas nas empresas 
maiores e várias urnas 
itinerantes vão percorrer 
todas as empresas da base 
onde há associados ao 
Sindicato. O horário para 
votação vai das 05h00 às 
18h00 nos dias 15 e 16 de 
maio.

QUEM PODE

VOTAR
NA ELEIÇÃO DOS 

DIAS 15 E 16 DE MAIO

A Participação nos 
Lucros e Resultados 

(PLR 2019) dos 
trabalhadores e 
trabalhadoras da CNH 
será de R$ 4.500,00, 
podendo chegar a R$ 
5.450,00, se 100% das 
metas forem 
alcançadas.

Este acordo foi 
construído depois de 
quatro rodadas de 
negociação entre a 
comissão de 
trabalhadores, Sindicato 
e empresa.

No dia 19 de julho deste 
ano os trabalhadores 

(as) vão receber a 
primeira parcela da PLR 
no valor de R$ 3.050,00. 
A segunda parcela será 
paga até 25 de janeiro 
de 2020.

Em reconhecimento ao 
trabalho do Sindicato na 
construção do acordo de 
PLR, a comissão de 
trabalhadores concordou 
com a taxa de 
fortalecimento sindical 
no valor de R$ 40,00. 
Este valor será 
descontado dos 
trabalhadores junto com 
o pagamento da primeira 
parcela da PLR.

PLR DOS TRABALHADORES (AS) DA CNH SERÁ DE 
R$ 4.500,00 PODENDO CHEGAR A R$ 5.450,00


