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A VERDADE SOBRE A 
REFORMA DA PREVIDÊNCIA

Os deputados (as) e senadores 
(as) que apóiam o governo 

golpista do Temer querem acabar 
com a aposentadoria de milhões de 
brasileiros e brasileiras. Eles 
querem aprovar a Reforma da 
Previdência (PEC 287/2016), um 
projeto que muda as atuais regras 
da Aposentadoria para pior! A 
reforma é tão cruel que, se 
aprovada, muitos brasileiros vão 
morrer antes de conseguir se 
aposentar.

As propagandas do governo dizem 
que a Previdência está quebrada. 
Isso é uma mentira. A Previdência 
não pode ser analisada 
isoladamente. Ela integra um 
sistema denominado Seguridade 
Social, que engloba a Previdência, 
Assistência Social e Saúde e 
possui diversas fontes de 
financiamento definidas 
constitucionalmente, não somente 

a contribuição de patrões e 
empregados. Somadas, em 2015, o 
resultado foi positivo em R$ 11,2 
bilhões.

Além dessa, outras mentiras estão 
sendo divulgadas diariamente 
pelos meios de comunicação com o 
objetivo de convencer a opinião 
pública de que essa reforma é boa. 
A coisa é tão absurda que a Justiça 
já reconheceu e proibiu a linha de 
mensagens que deixa mal o 
funcionalismo.

REDE SOCIAL TENTA 
CONFUNDIR POPULAÇÃO

Nas redes sociais é ainda pior. 
Pessoas mal intencionadas estão 
divulgando que o governo vai 
liberar dinheiro para as centrais 
sindicais em troca de apoio. Mais 
uma grande mentira. 

Na verdade o movimento sindical 
reivindica a devolução de recursos 
do imposto sindical que já foram 
recolhidos, mas deixaram de ser 
repassados pelo governo federal a 
centrais sindicais, federações e 
alguns sindicatos entre 2008 e 
2015.

A Central Única dos Trabalhadores 
(CUT) e os sindicatos filiados são 
totalmente contrários ao projeto do 
atual governo sobre reforma da 
previdência e seguirão firmes na 
luta contra sua aprovação.

 Sindicato dos OMetalúrgicos de 
BH/Contagem e Região, 
através do departamento 
dos Metalúrgicos 
Aposentados, convida 
todos e todas para 
participar do Sorteio de 
Prêmios dos 
Trabalhadores, dia 03 de 
fevereiro, a partir das 
13h00, na sede do 
Sindicato.

Além de proporcionar um 
momento de 
descontração, o objetivo 
do evento é arrecadar 
recursos para financiar a 
luta em defesa dos 
metalúrgicos e 
metalúrgicas.

Para concorrer no sorteio, 

o participante tem que 
adquirir uma cartela que 
é vendida a R$ 10,00. 
O participante vai 
concorrer a vários 
prêmios, entre eles, 
batedeira, espremedor, 
liquidificador, 
parafusadeira, furadeira, 
entre outros.

Venha fazer parte desse 
projeto de sustentação do 
nosso Sindicato. Para 
maiores informações e 
venda antecipada entre 
em contato com a 
secretaria geral do 
Sindicato pelo telefone: 
3369-0510. 

DIA 03 DE FEVEREIRO TEM SORTEIO
DE PRÊMIOS NO SINDICATO DOS
METALÚRGICOS DE BH/CONTAGEM

CONVITE R$10,00

PT CONFIRMA  ESTE ANOLULA CANDIDATO

Sorteiode

PRÊMIOS

Após a confirmação pelo TRF4 da 
condenação de ex-presidente LULA, o 
que se viu por todo Brasil foi a maioria da 
população demonstrando apoio ao ex-
presidente. A população sabe que foi 
mais um golpe e está indignada com o 
fato de tentarem impedir a candidatura 
daquele que foi o melhor e mais 
competente presidente da história do 
Brasil. Não podemos nos calar nesse 
momento. 

NOTA DO PT

O dia 24 de janeiro de 2018 marca o 
início de mais uma jornada do povo 
brasileiro em defesa da Democracia e do 
direito inalienável de votar em Lula para 
presidente da República.

O resultado do julgamento do recurso da 
defesa de Lula, no TRF-4, com votos 
claramente combinados dos três 
desembargadores, configura uma farsa 
judicial. Confirma-se o engajamento 
político-partidário de setores do sistema 
judicial, orquestrado pela Rede Globo, 
com o objetivo de tirar Lula do processo 
eleitoral.

São os mesmos setores que 
promoveram o golpe do impeachment 
em 2016, e desde então veem 

dilapidando o patrimônio nacional, 
entregando nossas riquezas e abrindo 
mão da soberania nacional, retirando 
direitos dos trabalhadores e destruindo 
os programas sociais que beneficiam o 
povo.

O plano dos golpistas esbarra na força 
política de Lula, que brota da alma do 
povo. Esbarra na consciência 
democrática da grande maioria da 
sociedade, que não aceita uma 
condenação sem crime e sem provas, 
não aceita a manipulação da justiça com 
fins de perseguição política.

Vamos confirmar a candidatura de Lula 
na convenção partidária e registrá-la em 
15 de agosto, seguindo rigorosamente o 
que assegura a Legislação eleitoral.

Gleisi Hoffmann, Presidenta Nacional do 
PT

População reage com indignação 
a condenação política do LULA
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A Subseção do 
Dieese da CUT fez 

um estudo sobre o 
impacto dos aumentos 
de preços no 
orçamento das famílias 
que sobrevivem com 
apenas um salário 
mínimo para ajudar a 
entender o que está 
acontecendo com o 
poder de compra da 
classe trabalhadora. 
Os dados derrubam a 
justificativa do governo 
para um aumento do 
Salário Mínimo (SM) 
menor do que os R$ 
965 que o Congresso 
havia aprovado dentro 
no Orçamento da 
União para 2018.

“A sensação de que o 
gasto no 
supermercado e com 
as contas dos serviços 
públicos está pesando 
muito mais do que 
expressa a inflação 
total é real porque 
esses preços, que têm 
um impacto maior na 
renda dos 
trabalhadores que 
ganham salário 
mínimo, subiram muito 
nos últimos anos e a 
queda de alguns 
preços em 2017 não foi 
suficiente para aliviar o 
bolso”, diz a técnica do 
Dieese, Adriana 
Marcolino.

O Índice Nacional de 
Preços ao Consumidor 
(INPC, usado como 
base para o reajuste 
do SM) foi de 2,07% 
em 2017. Mas, o 
acumulado 2016/2017 
é de 8,79%), o que 

vem derrubando o 
poder de compra da 
classe trabalhadora.

Enquanto o salário 
mínimo teve reajuste 
de 1,81%, o menor dos 
últimos 24 anos – R$ 
954, a partir de 1º de 
janeiro deste ano –, os 
brasileiros que ganham 
o piso viram os gastos 
com serviços públicos, 
como água, luz e gás, 
explodirem na gestão 
Temer.
Em 2014, os gastos 
com serviços públicos 
representavam 26,1% 
do salário mínimo que 
na época era de R$ 
724,00. Em 2017, 
esses gastos 
aumentaram para 
31,4%.

PODER DE COMPRA DA POPULAÇÃO 
CAI COM SALÁRIO MÍNIMO 
DO DESGOVERNO TEMER

ABONO SALARIAL SERÁ PAGO 
JUNTO COM O SALÁRIO DE JANEIRO 

tenção companheiros A(as), o abono salarial 
para os metalúrgicos das 
empresas que não têm PLR 
(Participação nos Lucros e 
Resultados) tem que ser pago 
pelos empregadores junto 
com o salário de janeiro.

O abono será de R$ 460,00, 
de acordo com a Convenção 

Coletiva de Trabalho (CCT) 
2017/2018. O valor deverá 
ser pago ao trabalhador 
integralmente.

Fiquem atentos no 
contracheque do próximo 
mês. Não permita que a 
empresa descumpra o que 
ficou determinado na CCT.

onforme edital publicado Cno jornal Hoje em Dia do 
dia 20 de janeiro, o Sindicato 
dos Metalúrgicos de 
BH/Contagem e Região 
convoca para o dia 01 de 
fevereiro de 2018, 
assembleia com os 
trabalhadores (as) para 
discutir e votar uma 
alternativa de custeio da 
instituição sindical.

A famigerada reforma 
trabalhista do golpista Temer, 
alem de retirar direitos da 
classe trabalhadora, 
inviabilizou a sustentação 
financeira dos sindicatos, 
com o fim do imposto 
sindical.

Sem financiamento, nosso 
sindicato ficará enfraquecido 
para fazer a luta em defesa 
da ampliação de direitos e 
contra o autoritarismo do 

patrão.

Para que o sindicato tenha 
força para negociar melhores 
salários, melhores condições 
de trabalho e ampliação de 
benefícios ele precisa de 
uma estrutura que possa 
financiar a capacitação 
permanente de seus 
dirigentes e profissionais e 
que invista em equipamentos 
modernos. 

Além disso, para manter a 
oferta de serviços 
indispensáveis aos 
metalúrgicos (as), como 
assessoria jurídica e 
atendimento médico e 
odontológico são necessários 
investimentos. 
Contamos com a 
participação e colaboração 
de todos para que 
possamos seguir firmes na 
luta.

O SINDICATO SÓ É FORTE COM A PARTICIPAÇÃO DE TODOS

ASSEMBLEIA DIA 01 DE FEVEREIRO 
ÁS 18H00 - NA SEDE DO SINDICATO


