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 Sindicato dos OMetalúrgicos de 
BH/Contagem e região foi às 
ruas de Belo Horizonte, nessa 
quinta-feira, 30 de maio, em 
defesa da educação, durante 
ato unificado que reuniu 
estudantes, professores, 
movimentos sociais, centrais 
sindicais e trabalhadores e 
trabalhadoras dos mais 
diversos ramos de atividade.

A manifestação foi mais um 
recado da população contra o 
corte nos recursos para a 
educação, anunciado pelo 
governo Bolsonaro. Na capital 
mineira mais de 200 mil 
pessoas participaram do 
protesto.

“Os metalúrgicos da CUT 
estão de mãos dadas com os 
estudantes de todo país. 
Valorizar a educação gratuita 

e de qualidade é criar 
caminhos para a 
transformação social. Quando 
se retira investimento dessa 
área, condenam milhares de 
pessoas pobres a se tornarem 
alienados”, disse Geraldo 
Valgas, presidente do 
Sindicato dos Metalúrgicos.

Entre as palavras de ordem 
entoadas pelos manifestantes, 
vale destacar a que diz: “A 
nossa luta unificou, é 
estudante junto com 
trabalhador”.

Ministro sem educação

No dia em que 1,8 milhão de 
brasileiros foram às ruas para 
lutar por educação, o ministro 
Abraham Weintraub postou 
vídeo parodiando "Cantando 
na Chuva" para falar sobre 
uma "chuva de fake news 

contra o MEC" com o vídeo, 
Weintraub provou não ter 
decoro para o cargo e ele será 
alvo de representação na 
PGR por tentar coagir 
professores e alunos a delatar 
quem se manifestar contra as 
políticas do governo – o que é 
uma prática nazista.

Rumo à Greve Geral

A luta contra a retirada de 
direitos não vai dar trégua 
para o atual governo. No dia 
14 de junho haverá a greve 
geral contra a reforma da 
previdência. Todos os 
trabalhadores e trabalhadoras, 
unificados aos movimentos 
estudantil e sociais, vão mais 
uma vez lotar às ruas para 
dizer NÃO à proposta do 
governo de acabar com a 
aposentadoria da classe 
trabalhadora. 

RUMO À GREVE GERAL, MILHARES DE PESSOAS EM TODO 
PAÍS LOTAM ÀS RUAS EM DEFESA DA EDUCAÇÃO

POR MAIS INVESTIMENTOS

EM BELO HORIZONTE, MAIS DE 200 MIL MANIFESTANTES PARTICIPARAM DO ATO UNIFICADO CONTRA CORTES NO ENSINO

14
DE JUNHO

GREVE GERAL
CONTRA A REFORMA DA PREVIDÊNCIA

FIQUE POR DENTRO

O Supremo Tribunal Federal 
(STF) decidiu na última 
quarta-feira (29), por 10 
votos a 1, que grávidas e 
lactantes NÃO podem 
exercer atividades 
consideradas insalubres.

A Comissão de Direitos 
Humanos e Legislação 
Participativa (CDH) aprovou, 
no dia 23 de maio, o projeto 
de lei (PLS 267/2017), do 
senador Paulo Paim (PT-
RS), que revoga dispositivo 
da reforma trabalhista para 
garantir o acesso dos 
trabalhadores à justiça 
gratuita.

Vacina contra gripe é 
estendida para toda 
população a partir de 
segunda-feira, 3 de junho.

VACINA CONTRA GRIPE

JUSTIÇA GRATUITA

INSALUBRIDADE

IBGE: 13 milhões de 
desempregados; 28 milhões 
sem trabalho ou 
subempregados

DESEMPREGO AUMENTA

Júnior Teixeira

Os metalúrgicos de BH/Contagem se uniram a milhares de pessoas que lotaram as ruas de BH por uma educação gatuita e de qualidade
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 4ª Conferência Nacional de AFormação da Central Única dos 
Trabalhadores (CUT), foi realizada do 
dia 27 ao dia 31 de maio, no Sesc 
Venda Nova, em Belo Horizonte e 
teve a participação dos metalúrgicos 
de BH/Contagem. (Luiz Rodrigues, 
Maximiliano - Max, Marco Antônio e 
Stefânio Marques). 

A Conferência deste ano teve como 
tema “Somos e fazemos o trem da 
história”, e com todos os vagões do 
futuro do trabalho, da luta por 
direitos, transição justa e socialismo.

Durante o evento foram debatidas as 

METALÚRGICOS PARTICIPAM DA 4ª CONFERÊNCIA 
NACIONAL DE FORMAÇÃO DA CUT

a

SINDICATO PRESTOU HOMENAGEM À PRESIDENTA DILMA PELA PARTICIPAÇÃO NA HISTÓRICA GREVE DE CONTAGEM EM 1968

ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA DIA 5 DE JUNHO

 Sindicato dos OMetalúrgicos de 
BH/Contagem e região 
convoca os trabalhadores 
e trabalhadoras para 
Assembleia Extraordinária, 
na quarta-feira, 05 de 
junho. A assembleia será 
realizada na sede do 
Sindicato em três horários: 
às 09h00, às 15h00 e às 
18h00.

A assembleia vai 
esclarecer o recurso 
interposto pelo Luiz Carlos 
Santos Araujo, contra o 
resultado da eleição, com 
base no §3º do Art. 75 do 
Estatuto Social. Será feito 
também o julgamento 
deste recurso.

O Sindicato fica na rua 
Camilo Flamarion, 55, Jd. 
Industrial, Contagem.

PARA FALAR DO RECURSO CONTRA O RESULTADO DA ELEIÇÃO DO SINDICATO

ASSEMBLEIA 
SERÁ EM 
TRÊS 
HORÁRIOS
09H00, 
15H00 E 
18H00

propostas construídas nas Etapas 
Regionais para atualizar a Política 
Nacional de Formação da CUT para 
o próximo período de luta de 
classes. A última Conferência foi 
realizada em 2006, no Pontal do 
Paraná.

Na quarta-feira, 29, os dirigentes do 
Sindicato dos Metalúrgicos de 
BH/Contagem e região 
homenagearam a ex-presidenta 
Dilma Rousseff, que falou sobre a 
conjuntura econômica e política do 
país.

Geraldo Valgas, presidente do 
Sindicato, e Margareth Gonçalves, 
secretaria de mulheres, entregaram 
nas mãos da ex-presidenta uma 
placa em homenagem a 
participação da Dilma na greve dos 
metalúrgicos de Contagem em 
1968, a primeira greve durante a 
ditadura militar.

EM 10 ANOS, PAÍS REGISTROU QUASE 70 MIL 
CASOS DE LESÕES POR ESFORÇO REPETITIVO

Em um período de 10 anos, de 2007 a 2016, o 
país registrou 67.599 casos de lesões por esforço 
repetitivo e distúrbios osteomusculares 
relacionados ao trabalho (LER/Dort), segundo 
estudo divulgado pelo Ministério da Saúde. “São 
as doenças que mais afetam os trabalhadores 
brasileiros”, informa o ministério, acrescentando 
que naquele intervalo o número anual de registros 
cresceu 184%, passando de 3.212 em 2007 para 
9.122 em 2016.

“Os dados indicam aumento na exposição de 
trabalhadores a fatores de risco, que podem 
ocasionar incapacidade funcional”, afirma ainda o 
órgão governamental. De acordo com o estudo, o 
problema atinge principalmente mulheres (51,7%), 
trabalhadores entre 40 e 49 anos (33,6%) e 
pessoas com ensino médio completo (32,7%). A 
maior parte dos casos foi registrada na região 
Sudeste, com 58,4% das notificações.

EDITAL DE ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA

DIA 05 DE JUNHO DE 2019 – 09:00 – 15:00 - 18:00 HORAS

O SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS METALÚRGICAS, MECÂNICAS E DE 
MATERIAIS ELÉTRICOS DE BELO HORIZONTE, CONTAGEM, RIBEIRÃO DAS NEVES, 
SARZEDO, IBIRITÉ, NOVA LIMA, RAPOSOS E RIO ACIMA, com sede na Rua Camilo Flamarion, nº. 
55; Bairro Jardim Industrial, Contagem/MG, CEP: 32.215-310, inscrita no CNPJ sob o nº. 
17.448.317/0001-98, devidamente registrada no MTE sob o código sindical nº. 914.023.805.49591-4, 
por meio de seu representante legal, no uso de suas atribuições e na forma da Lei CONVOCA todos os 
trabalhadores da categoria profissional, para comparecer à assembleia extraordinária a se realizar na 
sede do Sindicato, à Rua Camilo Flamarion nº 55, bairro Jardim Industrial, em Contagem/MG, no dia 
05.06.2019 (quarta feira), em 3 (três) etapas, sendo a primeira ás 09:00 horas em primeira 
convocação e às 09:30 horas em segunda convocação, a segunda às 15:00 horas em primeira 
convocação e às 15:30 horas em segunda convocação e a terceira às 18:00 horas em primeira 
convocação e às 18:30 horas em segunda convocação, para deliberar sobre a seguinte matéria:

a) LEITURA DO EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA ORA CONVOCADA.

b) INFORMAÇÕES SOBRE O RECURSO INTERPOSTO PELO ASSOCIADO LUIS CARLOS 
SANTOS ARAÚJO CONTRA O RESULTADO DA ELEIÇÃO REALIZADA EM 15 E 16 DE MAIO DE 
2019.

c) JULGAMENTO DO RECURSO INTERPOSTO COM BASE NO § 3º DO ART. 75 DO ESTATUTO 
SOCIAL DA ENTIDADE.

f) ELABORAÇÃO E APROVAÇÃO DA ATA DA ASSEMBLEIA ORA CONVOCADA.

f) ENCERRAMENTO.
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