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Nos dias 24 e 25 de 
janeiro, o presiden-
te do Sindicato, 

Geraldo Valgas, junto com 
o vice-presidente Francis-
co Xavier, a secretária de 
mulheres, Margareth da 
Silva, o secretario geral 
interino Wilton Gonçalves, 
o secretário de finanças 
Valdinei Ferreira e o presi-
dente da FEM/CUT- MG, 
Marco Antônio, participa-
ram, em São Bernado do 
Campo (SP), com mais de 
100 dirigentes sindicais de 
todo pais, de uma reunião 
ampliada da direção da 
CNM/CUT, para o debate 
e a preparação da agen-
da de mobilização unitária 
dos metalúrgicos da CUT, 
na luta contra as reformas 
trabalhista e da previdên-
cia. (Leia mais nas pági-
nas 02 e 03). 

Seguindo as resoluções 
tomadas neste encontro, 
o Sindicato dos Metalúr-
gico de BH, Contagem e 
região promove no dia 21 
de fevereiro, às 18h, um 
debate sobre a reforma 
da previdência,  com a 
presença do ex-ministro 
da Previdência, Carlos 
Gabas, do presidente da 
CNM-CUT, Paulo Cayres, 
do ex-presidente do Sin-
dicato dos Metalúrgicos 
do ABC, José Lopes Feijó 
e da presidente do CUT-
MG, Beatriz Cerqueira. 

Durante o encontro 
será lançada a Campa-
nha “Reforma da Pre-
vidência, sua aposen-
tadoria acaba aqui” e 
será formado um comitê 
sindical e popular da re-
gião metropolitana, com 
o objetivo de mobilizar 
a categoria e os trablha-
dores, esclarecer sobre 
a reforma previdenciária 
e desmascarar a mentira 
golpista sobre o assunto, 
conscientizando todos da 
necessidade de lutarem 
contra a reforma e pres-
sionarem deputados e 
senadores no Congresso 
Nacional. 

dia 21 de fevereiro (terça-feira), às 18h
Sindicato dos Metalúrgicos de BH, Contagem e região 

(Rua Camilo Flamarion, 55 - J. industrial - Contagem)

CONTRA A REFORMA PREVIDENCIÁRIA
Lançamento da Campanha, criação dos comitês e debate 

com a participação Carlos Gabas, Paulo Cayres, José 
Feijó e Beatriz Cerqueira

Venha! Participe! Lute pelos seus direitos!



Com o slogan  “Reforma da Previ-
dência, sua aposentadoria aca-

ba aqui”  a campanha nacional da CUT 
será disseminada em todo país pelos 
sindicatos e federações da categoria.

A proposta foi apresentada a mais de 
100 dirigentes sindicais que participa-
ram de um encontro nos dias 24 e 25 
de janeiro, na sede da CNM/CUT, em 
São Bernardo do Campo (SP), com a 
direção da Confederação. 

Com a participação do ex-presidente 
Luiz Inácio Lula da Silva, o ex-ministro 
da Previdência Carlos Gabas, o jorna-
lista Luis Nassif, o líder da bancada do 
PT na Câmara dos Deputados, Carlos 
Zarattini, e o senador Lindbergh Farias 
(PT/RJ), líder da minoria no Senado,o  
debate se deu com relação aos impac-

tos das reformas da Previdência e 
trabalhista sobre a classe trabalha-
dora e a sociedade, com painéis re-
ferentes ao assunto e sobre a con-
juntura político-econômica do Brasil.

Agenda unificada
Ao final do encontro, os sindica-

listas aprovaram por unanimidade, 
uma agenda unificada de mobiliza-
ção que prevê uma série de ações, 
entre elas assembleias e atos nas 
portas de fábrica, panfletagem, 
criação de Comitês contra a Re-
forma da Previdência e audiências 
públicas nas Câmaras Municipais.  
Também serão  dsitribuídos cartazes 
e informativos, várias peças publici-

tárias, propaganda de rádio, outdoor, 
materiais para redes sociais, entre ou-
tros. 

A reforma da Previdência, apre-
sentada pelo governo por 

meio da Proposta de Emenda à 
Constituição (PEC) 287, além de 
piorar a situação dos trabalhado-
res da ativa e aposentados, não 
se justifica do ponto de vista eco-
nômico – e nem se trata de uma 
discussão meramente econômi-
ca, observa o ex-ministro Carlos 

Gabas. “O que está em jogo é o 
modelo de Estado: se vai proteger 
as pessoas ou se vai privilegiar o 
capital”, afirmou, durante debate 
do dia 24. “Se você não tem des-
controle de despesa, por que vai 
tirar direito do trabalhador?”

O diagnóstico foi o mesmo: a 
reforma proposta é ruim para os 
trabalhadores em geral.  Os rurais 

sentem-se atacados por serem 
vinculados a um suposto déficit 
da Previdência, enquanto o setor 
de educação é formado majorita-
riamente por mulheres, também 
prejudicada pelas mudanças pre-
tendidas.

Ministro da Previdência Social 
nos governos Lula e Dilma, Gabas 
aponta outros problemas. “Em vá-
rias regiões do país, a expectati-
va de vida é 64 anos. Como é que 
vai aposentar aos 65?”, questio-
na, referindo-se à idade mínima 
proposta pelo governo Temer. Ele 
também faz ponderações a res-
peito do chamado déficit. “Nós 
não podemos discutir Previdên-
cia Social descolada da Seguri-
dade Social, uma grande rede de 
proteção construída à custa da 
luta dos trabalhadores”, afirma. 
Gabas considera as mulheres e 
os trabalhadores rurais os mais 
atingidos, entre vários ataques a 
direitos que estão, segundo ele, 
contidos na PEC.

O ex-ministro considera um en-
gano a afirmação de que os ru-

rais não contribuem para a Pre-
vidência. Ele lembra que esse 
trabalhador contribui sobre a co-
mercialização de sua produção. 
“Está certo, porque é sazonal”, 
comenta. E observa que 73% dos 
alimentos consumidos no país 
vêm de pequenas propriedades, 
da agricultura familiar. “São esses 
que eles querem desproteger?”

Pagamento do golpe
Ele ressalta que é preciso, sim, 

discutir a sustentabilidade da Pre-
vidência, mas por outro viés. Con-
sidera a argumentação do gover-
no de déficit um “falso pretexto”, 
já que as despesas têm se man-
tido estáveis. O que aconteceu 
no período recente, argumenta 
Gabas, foi uma queda na arreca-
dação em consequência da crise 
econômica – e isso, acrescenta, 
se soluciona com crescimento 
econômico, emprego e renda. “A 
reforma é pagamento do golpe. 
Quem bancou o golpe está co-
brando”, acusa.

Fonte: CNM/CUT
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Geraldo Valgas, presidente do 
Sindicato

Campanha nacional da CUT contra a reforma da previdência

Companheiros, é fundamental 
que neste momento em que 

estamos, todos trabalhadores lu-
tem por seus direitos. Esta cam-
panha vai impulsionar as lutas dos 
metalúrgicos e da classe trabalha-
dora contra as reformas e os ata-
ques do governo golpista aos direi-
tos trabalhistas. Vamos envolver, 
não apenas a categoria metalúrgi-
ca na mobilização, mas também a 
sociedade, pois todos sairão per-
dendo com as regras que estão 
querendo impor à aposentadorias 
e aos trabalhadores. 

No dia 21/02, nosso Sindicato 
fará o lançamento da Campanha 
com a criação de um comitê que 
será um espaço de discussão, 
denúncias e elaboração de ativi-
dades, com ações locais nas por-
tarias das fábricas e mobilizações 
em defesa da nossa categoria e 
todos trabalhadores. Também va-
mos pressionar nossos deputados 
federais para votarem contra essa 
reforma. 

É preciso informar a sociedade 
e desmascarar o que está por trás 
do golpe e das mentiras divulgadas 
pela grande mídia todos os dias. 

Participem desse debate para te-
rem mais informações e ficarem a 
par do que teremos que enfrentar, 
pois o que está em jogo é o futuro 
dos trabalhadores e do Brasil. 

A proposta de reforma 
da Previdência, além de 
tornar mais difícil a apo-
sentadoria e reduzir os 
benefícios, traz também 
diversas outras mudan-
ças, com os obstáculos 
aos Benefício de Presta-
ção Continuada, que já 
têm regras difíceis de se-
rem acessadas. O alerta 
é da economista Patrícia 
Pelatieri, coordenadora de 
pesquisa do Dieese. Se-
gundo ela, as mudanças 
que e incidem tanto sobre 
o regime geral de previ-
dência como sobre os 
contribuintes de regimes 
próprios dos serviços pú-

blicos, são muito radicais.
E, diferentemente de 

atender às justificativas 
do governo, de que é ne-
cessária por que a Previ-
dência acumula déficits, a 
reforma é subordinada às 
regras contidas na Emen-
da Constitucional 95 (re-
sultado da PEC 55), que 
estabelecem tetos para 
gastos públicos. “Essa 
emenda consolida uma 
escolha por parte do go-
verno sobre como utilizar 
o dinheiro dos impostos, o 
dinheiro público”, diz Pa-
trícia.

A imposição combina-
da de idade mínima de 65 

anos com tempo mínimo 
de 25 anos de contribui-
ção, explica a economista, 
coloca um obstáculo mui-
to grande ao direito social 
básico à aposentadoria. 
“Com a alta rotatividade, 
a alta informalidade e a 
alta duração do tempo de 
desemprego, será muito 
difícil acumular a compro-
vação de 25 anos de con-
tribuição. Isso, portanto, 
deixará grande parte dos 
trabalhadores brasileiros 
desprotegido no final de 
sua vida laboral – assim 
como suas famílias.”

Caso a pessoa consiga 
se aposentar pelos limites 

mínimos, o valor do bene-
fício será de 76% daque-
le a que teria direito com 
base na média calculada 
em toda a vida contributi-
va do trabalhador contada 
a partir de julho de 1994. 
Para garantir o valor inte-

gral dessa média, o traba-
lhador teria de contribuir 
por 49 anos. Isso demons-
tra uma impossibilidade 
absoluta de se atingir o 
benefício integral, alerta a 
economista. 

Fonte: Rede Brasil Atual

Uma reforma ruim para professor, trabalhador rural e para todos, diz ex-ministro

Com o tema “Demolição não é reforma”, a 
Frente Mineira Popular em Defesa da Pre-

vidência Social, realizou ato público contra a 
PEC 287 no dia 24/01, em Belo Horizonte. 

A manifestação, que começou na Praça Sete 
durante a comemoração do Dia do Aposenta-
do, terminou com passeata até a Superinten-
dência Regional Sudeste II e Gerência Executi-
va de Belo Horizonte da Previdência Social, na 
avenida Amazonas. Os manifestantes denun-
ciaram à população os impactos da reforma, 
proposta pelo governo golpista e ilegítimo de 
Michel Temer, que representa a destruição da 
Previdência Social e a retirada de direitos con-
quistados.

“Para enganar e convencer a população bra-
sileira e a classe trabalhadora, estão separan-
do a Previdência da Seguridade Social. Quan-
do fazem isso, tentam provar que a reforma é 
necessária, que a Previdência é deficitária. E 
contam com o apoio da mídia golpista. Temos 
que fazer o debate com trabalhadores, com 
nossos filhos, com toda a sociedade para ga-
nhar esta disputa de opinião. A reforma é mui-
to mais do que o aumento da mínima para a 
aposentadoria para 65 anos. Tem muita coisa 
escondida. 

Precisamos estar atentos, pois podem entrar 
com a proposta de reforma a qualquer momen-
to, principalmente no período de Carnaval. 

Estamos juntos e vamos vencer esta bata-
lha”, disse Jairo Nogueira Filho, secretário-
geral da Central Única dos Trabalhadores de 
Minas Gerais (CUT/MG).

Fonte: CUT/MG

Carlos Gabas durante o encontro da CNM/CUT

Reforma torna quase impossível a aposentadoria integral

Manifestantes vão às ruas em defesa da Previdência Social



Durante o processo eleitoral da CIPA, 
realizado em novembro do ano pas-

sado, a empresa descumpriu várias nor-
mas e cometeu irregularidades durante a 
eleição.  Além de, na época, não ter co-
municado o Sindicato com antecedência, 
ela concedeu férias e folgas a candidatos 
durante o período de campanha. Diante 
desta situação, não restou outro caminho 
senão  pedir anulação.

Companheiros, esta decisão é uma 
vitória para todos os trabalhadores da 
STOLA. Fiquem atentos! Outro processo 

eleitoral será realizado nos próximos me-
ses. Participem!
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Estão abertas as inscrições para os cursos pro-
fissionalizantes de Leitura e Interpretação de 

Desenho e Metrologia, para  o 1º semestre de 
2017. Não perca tempo e faça já sua inscrição. Os 
interessados podem ligar para Jésus no telefone 
3369.0531 (à partir das 17h30).

CURSOS PROFISSIONALIZANTES

Trabalhadores da Oficina Central da 
Vallourec  estão reclamando de um 

lider do setor que trata os funcionários 
com ofensas, insultos e até empurrões. 

Segundo denuncias, ele tenta provo-
car brigas com outros trabalhadores, que 
muitas vezes perdem a paciência com 
ele que corre para contar ao superior. 
Com isso, fica de marcação e perseguin-
do o funcionário envolvido na discussão, 
faz intrigas e pressão para que ele assi-
ne uma advertência. 

Este “valentão” já brigou com quase 
todos da oficina e também com chefes 
de outros setores. Dizem que ele até já 
teve folga de uma semana devido a uma 
briga, porém quando voltou ficou pior. 

De acordo com os trabalhadores, al-
guns chefes da empresa sabem das ati-
tudes deste indivíduo, mas até hoje não 
fizeram nada.  Os funcionários da oficina 
central pedem providências urgentes e 
querem mais segurança no local de tra-
balho. 

O Sindicato está de olho. Se confirma-
das as denúncias, medidas cabíveis se-
rão tomadas.

O Sindicato informa a todos associados que à partir 
do dia 10/02, o preço do convite para o Clube dos 

Metalúrgicos será R$30,00. Contamos com a compreen-
são de todos!

iNFoRME

Vallourec

Após a homologação da superde-
lação de 77 executivos e ex-diri-

gentes da Odebrecht, a Procurado-
ria-Geral da República vai abrir novo 
inquérito para investigar o senador Aé-
cio Neves (PSDB). O tucano vai ser in-
vestigado por suspeita de recebimento 
de valores supostamente desviados 
das obras da Cidade Administrativa na 
gestão de Aécio no governo de Minas 
(2003/2010). O empreendimento foi 
orçado em R$ 500 milhões, mas teria 
alcançado a cifra aproximada de R$ 2 
bilhões.

A Procuradoria-Geral da República 
vai pedir ao Supremo Tribunal Federal 
autorização para abrir o inquérito. Na 
condição de senador, Aécio tem foro 
privilegiado perante a Corte máxima.

O tucano teria recebido dinheiro de 

empreiteiras contratadas para a cons-
trução da Cidade Administrativa, entre 
elas a Odebrecht, OAS e Andrade Gu-
tierrez, todas citadas no esquema de 
cartelização e propinas instalado na 
Petrobrás entre 2004 a 2014 e des-
mascarado pela Operação Lava Jato.

Procurada, a assessoria do sena-
dor informou que não ia se manifestar 
e encaminhou uma nota do PSDB de 
Minas.

Fonte: Brasil247

PGR vai abrir novo inquérito para investigar Aécio

Cancelamento de eleição da CIPA na STOLA
Sindicato e Ministério do Trabalho anulam eleição na empresa

Negociações da PLR 2017 na ICG Proma
Companheiros, no próximo dia 08/02 (quarta-feira), será realizada a primeira reunião 

de negociação da PLR 2017 na qual a comissão de negociação, já formada, tomará  
posse. Vamos reivindicar o que é nosso. Fiquem atentos aos resultados.

ERRATA
No último O METALÚRGICO 187 do Sindi-
cato, um dos pontos do acordo da Campa-
nha Salarial da Serralheria e Reparação de 
Veículos está incorreto.  A mudança da data 
base de outubro de 2017, será para Feve-
reiro de 2018 e não Janeiro de 2018.


