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Informativo do Sindicato dos  Metalúrgicos do Sul Fluminense Resende, 20/03/2015. Boletim nº 1200.

CAMPCAMPCAMPCAMPCAMPANHA SALARIAL 2015ANHA SALARIAL 2015ANHA SALARIAL 2015ANHA SALARIAL 2015ANHA SALARIAL 2015

Na  semana passada, demos o
pontapé inicial para a campanha
salarial 2015. Esta campanha se dará
num momento de plena mobilização
dos trabalhadores contra as MPs 664
e 665, nocivas ao trabalhador. E
ainda o veto ao reajuste da tabela
do Imposto de Renda.
Os patrões estão na ofensiva pela
aprovação destas MPs, mas não
terão êxito em suas intensões de
rebaixar nossos direitos. Vamos às
ruas, ao Congresso Nacional e onde

for preciso para barrar este retrocesso.
Um exemplo de mobilização dos
trabalhadores e de sua força foi a
conquista na mudança do reajuste
da Tabela do IR que, depois de várias
reuniões entre as centrais sindicais,
governo e o congresso, conseguimos
a alteração da proposta inicial e o
reajuste de 6,5% ficou mantido para
quem ganha menos. E assim será
com as MPs. Vamos derrotar com
luta e unidade esta ameaça aos
nossos direitos.

Em defesa do emprego
e dos direitos dos

metalúrgicos

Assim, com este espírito de união e
força que vamos para a nossa
campanha salarial. Sabemos que a
economia não anda as mil
maravilhas, mas isso não quer dizer
que quem vai pagar a fatura somos
nós. Vamos unidos e com muita luta
em busca de mais conquistas.

Silvio Campos - presidente

Dê sua opinião para que possamos montar a nossa Pauta de Reivindicação da Campanha
Salarial.
Empresa:
_________________________________________________________________________
Função: ______________________________ Salário: ____________________________

Quais os pontos que você gostaria de Reivindicar?
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
É Sindicalizado?
(    )Sim  (    )Não
Tem interesse?
(    )Sim  (    )Não

O sindicato quer ouvir sua sugestão
sobre a pauta de reivindicações



Diretor da Comunicação:
Bartolomeu Citeli

Texto e diagramação:
Assessoria de Comunicação

Fale conosco:
comunicacao.smsf@terra.com.br
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F I CHA  DE  S INDICAL IZAÇÃO
Nome

Empresa Data de admissão

End. Nº                 Comp.

Bairro                                                                 CEP

Cidade                                   UF            Tels.                        e-mail
Autorizo o desconto em folha dos pagamentos de contribuições devidas por mim em favor do Sindicato dosAutorizo o desconto em folha dos pagamentos de contribuições devidas por mim em favor do Sindicato dosAutorizo o desconto em folha dos pagamentos de contribuições devidas por mim em favor do Sindicato dosAutorizo o desconto em folha dos pagamentos de contribuições devidas por mim em favor do Sindicato dosAutorizo o desconto em folha dos pagamentos de contribuições devidas por mim em favor do Sindicato dos

Metalúrgicos sobre o meu salário, inlcusive o 13, ficando filiado por tempo mínimo de seis meses.Metalúrgicos sobre o meu salário, inlcusive o 13, ficando filiado por tempo mínimo de seis meses.Metalúrgicos sobre o meu salário, inlcusive o 13, ficando filiado por tempo mínimo de seis meses.Metalúrgicos sobre o meu salário, inlcusive o 13, ficando filiado por tempo mínimo de seis meses.Metalúrgicos sobre o meu salário, inlcusive o 13, ficando filiado por tempo mínimo de seis meses.
_______________________, _______ de ____________________ de ______.

____________________________________                                              ________________________________
    assinatura do trabalhador                                                                     diretor/funcionário responsável

Vitória dos trabalhadores

O governo publicou na
quarta-feira (11) a Medida
Provisória que prevê um
reajuste escalonado da
tabela do Imposto de
Renda.

Com o novo modelo, que
tem correções diferentes
para cada faixa de renda,
vão ficar isentos os
contribuintes que ganham
até R$ 1.903,98 – o
equivalente a 11,49
milhões de pessoas. 

O reajuste de 6,5% na
tabela valerá apenas para
as duas primeiras faixas de
renda (limite de isenção e
a segunda faixa). Na
terceira faixa de renda, o
reajuste proposto será de
5,5%. Na quarta e na

Após pressão, governo volta atrás em sua proposta sobre a
correção da tabela do IR em 4,5% e publica MP que preve um

reajuste favorável a classe trabalhadora.

quinta faixas de renda –
para quem recebe salários
maiores – a tabela do IR
será reajustada, respec-

tivamente, em 5% e 4,5%,
pelo novo modelo.
A MP entra em vigor em
abril e vale para o ano-

calendário de 2015, ou
seja, irá afetar o Imposto
de Renda declarado pelos
contribuintes em 2016.


