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FEM/CUT-MG: DIREÇÃO SE REÚNE PARA DEBATER 
FUTURO DOS METALÚRGICOS DE MINAS

A direção plena da Federação 
Estadual dos Metalúrgicos da 
CUT de Minas se reuniu, nessa 
terça-feira, 30 de maio, na sede 
da instituição, para debater e 
organizar estratégias de lutas 
pela valorização do trabalhador 
e contra as medidas propostas 
pelo governo ilegítimo do Temer 
que enfraquecem a 
representação dos 
trabalhadores e retira direitos 
duramente conquistados.

A Federação, através dos 12 
sindicatos filiados em todo o 
Estado, representa quase 80 mil 
trabalhadores, que já estão 
sendo prejudicados com a 
terceirização e que serão 
fortemente atingidos com as 
reformas trabalhistas e da 
previdência, em tramitação no 
Congresso. Além disso, o atual 
cenário econômico indica mais 
um ano de difícil negociação 
durante a campanha salarial.

O encontro da direção plena da 
FEM teve o objetivo de alinhar 

as informações com os 
representantes dos 
trabalhadores para que eles 
possam fazer o debate 
aprofundado com os 
companheiros no chão de 
fábrica.

É bom deixar claro que a 
principal luta da classe 
trabalhadora é contra as 
reformas trabalhistas e da 
previdência e contra a 
terceirização. Dia 30 de junho 
será feita uma nova Greve 
Geral, organizada pela CUT, 
juntamente com as outras 
centrais sindicais, no intuito de 
pressionar os congressistas a 
votarem contra essas matérias 
que representa retrocesso aos 
trabalhadores.

A FEM está atenta a essas 
agendas e não medirá esforços 
para seguir firme na luta em 
defesa da classe trabalhadora e 
organizando os sindicatos para 
que se fortaleçam cada vez 
mais.

PLANO DE AÇÃO INDICA CAMINHOS PARA 
FEDERAÇÃO DOS METALÚRGICOS

Nos dias 20 e 21 de 
fevereiro de 2017 a 
Federação Estadual dos 
Metalúrgicos da CUT Minas 
realizou o seminário de 
planejamento para o 
mandato 2016/2020. O 
encontro foi realizado na 
Escola Sindical 7 de 
Outubro.

O planejamento é o 
instrumento usado para 
nortear as ações da 
Federação durante o 
mandato, por isso reuniu 
toda a direção plena. Os 
dirigentes trocaram 
experiências sobre a 
realidade em suas bases. 
Através delas, construíram o 
plano de ação visando 

sempre o fortalecimento das 
instituições sindicais e 
consequentemente da 
categoria.

Após cada participante 
apresentar suas 
expectativas com relação ao 
planejamento, foi 
apresentado o perfil dos 
metalúrgicos e metalúrgicas 
do Estado. Com base nos 
dados apresentados, os 
dirigentes destacaram os 
principais temas a serem 
tratados no planejamento. 
São eles: Números de 
jovens na base, Aumento da 
contratação de 
trabalhadores (as) negros 
(as), Média Salarial e 
Campanha; Segmentos 

predominantes: siderurgia, 
autopeças, metalurgia 
básica; Campanha contra a 
reforma da previdência; 
Fechamento de postos de 
trabalho.

Ao final do segundo dia de 
trabalhos, o plano de ação 
da FEM/CUT-MG detalhou o 
que cada secretaria e 
membro da federação 
devem realizar durante o 
mandato. Entre as 
deliberações, vale destacar 
a criação de um regimento 
de funcionamento da 
instituição e a elaboração de 
um código de ética para os 
sindicatos filiados.

FEDERAÇÃO DOS METALÚRGICOS
DE MINAS REPRESENTA QUASE
80 MIL TRABALHADORES (AS)
EM TODO O ESTADO DE MG

PLANEJAMENTO
VAI NORTEAR
ENTIDADE 
DURANTE
MANDATO

Leandro Gomes

Leandro Gomes

Representantes da FEM/CUT-MG reunidos na sede da instituição
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Passados 12 meses do golpe que levou ao poder o 
ilegítimo e impopular Michael Temer, os brasileiros 
estão assistindo diariamente uma avalanche de 
retrocessos que atingem majoritariamente a classe 
trabalhadora e os mais pobres.

O desgoverno Temer ficará marcado na história 
como o governo que em um ano retrocedeu 100 
anos na legislação trabalhista. A começar pela 
aprovação da terceirização. Ela transformará o 
empregado em mercadoria a ser alugada. Depois, 
dispensada. Ou seja, será utilizada, sugada e 
descartada. Sem qualquer garantia dos direitos 
básicos e, possivelmente, com má remuneração.

Direitos garantidos pela CLT, duramente 
conquistados pela classe trabalhadora em vários 
anos de lutas, estão sendo retirados com a reforma 
trabalhista em tramitação no Senado. Ela 
representa o aumento das desigualdades sociais, a 
diminuição de salários, a precarização do trabalho, 
adoecimento, acidentes de trabalho, entre outros.

Temer e seu governo formado por ministros 
corruptos levaram o país ao nível de desemprego 
mais alto da história, 13,7% no primeiro trimestre 
de 2017, segundo o IBGE, o que significa 14,2 
milhões de pessoas desempregadas.

A desaprovação do governo por 93% da população 
brasileira é o resultado dessas e de outras medidas 
da gestão Temer, como o ajuste fiscal, a reforma da 
previdência, a entrega do pré-sal ao capital 
estrangeiro, o fim da política de valorização do 
salário mínimo, a redução dos investimentos em 
políticas sociais, como bolsa família, Prouni e Fies, 
o fim do Ciências Sem Fronteiras e da farmácia 
popular e o desmonte das empresas do setor 
industrial, da construção civil e do setor naval.

O programa Ponte para o Futuro, iniciado há 12 
meses pelo golpista Temer, hoje se revela um 
verdadeiro retrocesso que pode ser chamado de 
“ladeira a baixo para o fracasso”.

A única coisa que este governo faz bem é blindar 
seus pares, “estancando a sangria” provocada 
pelas investigações da operação Lava Jato. 

As paralisações do dia 15/03, as imensas 
manifestações realizadas durante a grande greve 
geral do dia 28/04 e o ocupa Brasília têm sido 
importantes instrumentos na tentativa de barrar 
esse retrocesso imposto aos trabalhadores e ao 
povo brasileiro, mas a luta continua. 

A próxima agenda contra a retirada de direitos, 
organizada entre todas as centrais sindicais, será 
uma greve geral, dia 30 de junho, maior que a do 
dia 28 de abril.

Marco Antônio de Jesus, presidente da 
FEM/CUT-MG

UM ANO DE DESGOVERNO
 TEMER. UM ANO DO GOLPE

EDITORIAL FEM INTENSIFICA PARTICIPAÇÃO 
NAS LUTAS CONTRA RETIRADA DE 
DIREITOS. DIA 30 DE JUNHO TEM
GREVE GERAL

A Federação Estadual dos 
Metalúrgicos da CUT Minas 
(FEM/CUT-MG), juntamente com os 
sindicatos filiados, está mobilizada na 
luta contra as reformas trabalhista e 
da previdência e contra a 
terceirização, propostas pelo governo 
golpista e ilegítimo do Temer e em 
tramitação no Congresso.

Todas as ações de mobilização contra 
a retirada de direitos da classe 
trabalhadora têm a participação e 
presença da FEM. 

Os dirigentes têm se desdobrado para 
conscientizar a população e unificar a 
luta em favor da Consolidação das 
Leis do Trabalho (CLT). 

O sucesso da greve geral do dia 28 
de abril é reflexo deste trabalho. 
Várias cidades do Estado se 
mobilizaram nessa ação contra o 
desgoverno Temer e suas reformas. 
Belo Horizonte tem sido palco de 
inúmeros protestos com concentração 
de milhares de pessoas. Os 
sindicatos filiados realizam em suas 
bases outras várias manifestações.

A FEM e seus sindicatos mandaram 
para o ocupa Brasília, realizado dia 24 
de maio, centenas de pessoas para 
somar aos milhares de manifestantes 
na lutar pela classe trabalhadora. Este 
ato foi o maior da história.

Nova Greve Geral está marcada para 
o dia 30 de junho.

NA GREVE GERAL 
DO DIA 28 DE 
ABRIL,
TRABALHADORES 
FORAM PARA A 
PORTARIA DA 
VALLOUREC

BRASÍLIA FOI
PALCO DA MAIOR
OCUPAÇÃO DA 
HISTÓRIA DO
PAÍS

Divulgação

Protesto em Belo Horizonte contra as reformas da Previdência e Trabalhista

Leandro Gomes

Leandro Gomes

Divulgação



Metalúrgicos de Minas Edição 10 Junho / 2017 - Pág 3

CAMPANHA SALARIAL 2017
Com a proximidade do início da 
campanha salarial 2017, a Federação 
dos Metalúrgicos da CUT Minas se 
organiza para criar estratégias de 
negociação e mobilização com o objetivo 
de alcançar a valorização dos 
companheiros e companheiras.

Apesar de a economia apresentar 
pequenos sinais de reação, - o PIB do 
primeiro trimestre de 2017 registrou 
crescimento de 1% na comparação com 
2016 - as incertezas ainda são 
predominantes, tanto no cenário 
econômico quanto no político. Tudo isso 
reflete negativamente na mesa de 
negociação com os patrões.

Além de tudo isso, nós, trabalhadores e 
trabalhadoras, ainda convivemos com as 
reformas, trabalhista e da previdência, 

propostas pelo governo ilegítimo do 
Temer e em tramitação no Congresso, 
que visam retirar direitos duramente 
conquistados e flexibilizar as leis 
trabalhistas.

Nesse sentido, a FEM/CUT-MG vai 
promover, no dia 20 de junho, o 
seminário jurídico para os presidentes 
dos sindicatos filiados. O objetivo é 
debater e deliberar sobre o desconto 
negocial e a campanha salarial.

As deliberações deste encontro serão 
apresentadas aos dirigentes dos 
sindicatos cutistas na plenária do dia 21 
de junho. No dia seguinte será feita uma 
nova plenária estadual com dirigentes 
das três federações que negociam na 
FIEMG, CUT, CTB e Força Sindical.

METALÚRGICOS DE MINAS REALIZAM 2º MÓDULO 
DO CURSO DE COMBATE AO RACISMO

A Federação Estadual dos 
Metalúrgicos da CUT de Minas, 
através da Secretaria de 
Igualdade Racial, realizou, do 
dia 18 ao dia 21 de maio, o 2º 
módulo do curso de Combate ao 

Racismo para a construção da 
Igualdade Racial, na Escola 
Sindical 7 de Outubro.

O objetivo do curso foi 
sensibilizar as entidades de 

metalúrgicos 
cutistas para o 
tema, a partir da 
troca de 
experiências e da 
formação teórica. 
Neste segundo 
módulo foram 
abordados temas 
como a população 
negra na atual 
conjuntura política, 
o negro no mercado 

de trabalho, o lugar da mulher 
negra no mundo do trabalho, 
políticas de combate ao racismo 
e o perfil dos trabalhadores 
metalúrgicos negros.

Participam da atividade o 
presidente da Confederação 
Nacional dos Metalúrgicos 
(CNM/CUT), Paulo Caires, o 
presidente da FEM/CUT-MG, 
Marco Antônio, a secretária da 
pasta de Igualdade Racial da 
FEM, Margareth Gonçalves, a 
secretária da pasta de 
Igualdade da CNM/CUT, 
Christiane Aparecida dos Santos 
e representantes dos sindicatos 
de metalúrgicos de Pouso 

Alegre, Juiz de Fora e 
BH/Contagem.

“A discriminação, apesar de não 
ser explicita, existe em toda 
nossa sociedade, principalmente 
no mercado de trabalho. Um 
trabalhador negro encontra 
maior dificuldade em conseguir 
uma promoção, mesmo tendo a 
mesma ou sendo melhor 
qualificado que um trabalhador 
não negro. É isso que temos 
que combater. Aqui não é o 
negro contra o branco, é uma 
luta por igualdade de direitos e 
oportunidades”, disse Marco 
Antônio.

FORA TEMER, DIRETAS JÁ

Federação capacita dirigentes sindicais para qualificar e ampliar a luta por direitos iguais entre negros e não negros

Leandro Gomes
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O produto interno bruto (PIB) é definido como o somatório de todos 
bens e serviços produzidos dentro do território nacional, num 
determinado período (normalmente utiliza-se, trimestre, ano). Pelos 
dados do PIB avalia-se o comportamento da atividade econômica 
de um país, região, ou mesmo da economia mundial. Também por 
meio desta medida, pode-se estabelecer comparações entre o seu 
valor, taxas de crescimento, ou também de como sua distribuição 
nominal e´ feita entre a população. 
Por exemplo, os Estados Unidos no ano de 2016 apresentou 
crescimento do seu PIB de 2,4% em relação ao ano anterior, e 
tinha um PIB no valor nominal de US$ 18,5 trilhões. Nesse mesmo 
ano o Brasil apresentou queda do seu PIB de 3,6%, na mesma 
base de comparação, e o seu valor nominal era em torno de US$ 
1,5 trilhões.

No entanto, a análise dos dados 
quantitativos do PIB como seu 
crescimento ou valor monetário por si só, 
nem sempre é suficiente para interpretar a 
realidade de um determinado país. 
Portanto, torna-se necessário ampliarmos 
nossa análise para o entendimento do 
conceito desenvolvimento econômico, em 
que se busca por meio de variáveis 
qualitativas como pobreza, desemprego, 
desigualdade, saúde, nutrição, educação 
e moradia, medir o bem-estar econômico 
e social de uma nação. O Índice de 
Desenvolvimento Humano (IDH), por 
exemplo, tem essa perspectiva de não 
analisar apenas os valores absolutos ou 
relativos do PIB, mais de mensurar 

variáveis como saúde, educação e renda.

No Brasil por exemplo, no período de 
1968-1973 em que o PIB nacional atingiu 
altos níveis de crescimento, em média 
11,1% ao ano, no chamado “milagre 
econômico brasileiro”, os dados sociais 
não seguiram a mesma trajetória, 
apresentando forte restrição à liberdade 
democrática, aumento da concentração de 
renda e perda do poder de compra dos 
salários da classe trabalhadora.

A análise pelo retrovisor da economia 
brasileira torna-se necessária, pois os 
dados do PIB divulgados pelo IBGE 
referentes ao primeiro trimestre do ano de 

2017 suscita algumas reflexões sobre o 
comportamento do indicador da economia 
brasileira, e de como será a sua 
distribuição para a população no futuro. O 
PIB do primeiro trimestre do Brasil cresceu 
1,0% em relação ao último trimestre do 
ano de 2016. Pelo lado da oferta, a 
agropecuária cresceu 13,4%, a indústria 
cresceu 0,9% e o setor de serviços 0,0%. 
Pelo lado da demanda, o consumo das 
famílias caiu, 0,10%, o consumo do 
governo caiu 0,60%, o investimento caiu 
1,6%, as exportações cresceram 4,8% e 
as importações apresentaram queda de 
1,8%.

O dado pode ser 
considerado positivo à 
medida que reverte a 
trajetória de queda dos 
últimos oito trimestres. No 
entanto ainda não se pode 
evidenciar uma trajetória 
sólida de recuperação da 
economia brasileira, pois 
além das incertezas que 
permeiam o quadro 
econômico brasileiro, os 
dados do consumo das 
famílias e investimentos 
ainda não esboçaram sinal 
de recuperação. Os dados 
do mercado de trabalho 
ainda são preocupantes, e 
a taxa de desemprego 
atingiu 13,6% no trimestre 
de fevereiro a abril do ano 
de 2017, segundo dados 
do IBGE, o que significa 
aproximadamente 14 
milhões de pessoas 
desempregadas no Brasil.

Relacionando a história 
econômica nacional com 
propostas de reformas do 
Estado brasileiro colocadas 
pelo governo Temer, em 
que se busca reduzir o 
protagonismo público, seja 
pelo congelamento dos 
investimentos em saúde e 
educação por 20 anos, 
pela terceirização e 
reforma trabalhista que 
fragiliza o trabalho na 
relação com o capital ou 
por uma proposta de 
reforma da previdência que 
torna cada vez mais difícil 
o acesso à previdência 
pública, bem como sua 
sustentação no longo 
prazo, não se percebe que 
o governo esteja a caminho 
do desenvolvimento 
econômico e da ampliação 
da participação da classe 

trabalhadora nas riquezas 
geradas pelo país, e sim 
para mais um período 
incerto, e que pode 
contribuir para acentuar as 
desigualdades da 
sociedade brasileira.

Portanto, cabe a classe 
trabalhadora brasileira 
nesse momento lutar e 
tentar corrigir a rota que 
está sendo traçada para 
economia nacional, onde 
pode-se perceber um 
avanço na retirada de 
direitos adquiridos, e mais 
uma vez está sendo 
esboçado um quadro em 
que o trabalhador não 
possa participar dos 
benefícios do crescimento 
econômico do país.

Marcelo Figueiredo
Dieese

CONSUMO DAS FAMÍLIAS E INVESTIMENTOS NÃO
ESBOÇAM SINAIS DE RECUPERAÇÃO

NEM SEMPRE CRESCIMENTO DO PIB SIGNIFICOU AVANÇOS
PARA TRABALHADORES BRASILEIROS, DIZ DIEESE

PIB TEVE CRESCIMENTO DE 1,0% NO TRIMESTRE

Divulgação


