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O ano de 2016 deixou como
saldo além da ruptura demo-
crática - através de um golpe de
estado parlamentar -, a apro-
vação do congelamento dos in-
vestimentos em saúde, educação
e em outras áreas, por 20 anos.
E iniciamos 2017 com duas a-
gendas de retrocesso: as refor-
mas da previdência e a trabalhista. 

Desde que assumiu, o atual
governo vem tentando rasgar a
CLT e convencer a sociedade de
que direitos conquistados seriam
“privilégios”. Por exemplo, o
projeto de lei (PL 6.787/16), que
tramitará em regime de urgên-
cia, trata do contrato temporário
de trabalho, prevalência do ne-
gociado sobre o legislado para
alguns direitos, como parce-

Luta em defesa do
emprego e dos direitos

dos metalúrgicos
lamento de férias e alterações na
jornada de trabalho, entre outros
pontos.

Também está em risco o direito
à  aposentadoria. O governo de-
fende que as revisões na apo-
sentadoria devem   ser realizadas
para equilibrar as contas da Uni-
ão e se adequar a um novo perfil
de idade, que vem mudando
com o aumento da expectativa
de vida e a redução do número
de nascimentos. Esse cenário
leva ao envelhecimento da popu-
lação, gerando uma situação
insustentável, segundo a equipe
econômica do governo.

Diante dessas ameaças que
prejudicará de forma perversa a
vida do trabalhador, a direção
do sindicato pretende definir

estratégias de luta para barrar
esse ataque aos direitos traba-
lhistas e sociais. É preciso im-
pedir todo esse retrocesso e co-
brar ações parlamentares em
defesa dos trabalhadores. E
pressionar por uma política in-
dustrial que possibilite a reto-
mada do crescimento e a recu-
peração dos empregos.

“Precisamos somar esforços. O
trabalhador precisa ter de volta a
sua dignidade e a segurança ne-
cessária de que um dia poderá se
aposentar e usufruir do merecido
descanso, após tantos anos de
labuta. Mas, para isso, é funda-
mental que os trabalhadores ocu-
pem as ruas, exigindo a manu-
tenção de seus direitos”, afirma o
presidente Silvio Campos.



Não à idade mínima!
Nosso objetivo é aperfeiçoar a Segu-
ridade Social e barrar os retrocessos,
mostrar à sociedade o que é justo
discutir e defender a nossa pauta,
em defesa da Previdência Social,
pública, garantindo a valorização
das atuais aposentadorias, a
aposentadoria das próximas gera-
ções, as aposentadorias especiais
e o direito das categorias diferen-
ciadas.

A Confederação Nacional dos
Trabalhadores Metalúrgicos (CNTM)
reafirma que a reforma da Previ-
dência enviada pelo governo ao Con-
gresso Nacional é um retrocesso e
repudia veemente a ideia, insisten-
temente defendida pelo presidente
Temer, de idade mínima de 65 anos
para a aposentadoria de todos os
trabalhadores (homens e
mulheres).

Esta reforma previdenciária aprofun-
dará dramaticamente a pobreza e
a desigualdade social no país.

Já temos uma reforma recentemente
implementada, a fórmula 85/95,
que deve alcançar, em 2026, 90
pontos para Mulheres e 100 pontos
para Homens). Esta regra, no
entendimento das centrais sindicais,
representa um avanço significativo
sobre a temática.

Além disto, as centrais sindicais,
juntamente com o Dieese (Nota
Técnica 163), propuseram ao
governo as seguintes medidas:

1. Revisão ou fim das desonerações
das contribuições previdenciárias sobre
a folha de pagamento das empresas;

2. Revisão das isenções previden-
ciárias para entidades filantrópicas;

3. Alienação de imóveis da Previdência
Social e de outros patrimônios em
desuso, por meio de leilão;
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4. Fim da aplicação da DRU - Des-
vinculação de Receitas da União -
sobre o orçamento da Seguridade
Social;

5. Criação de Refis para a cobran-
ça dos R$ 236 bilhões de dívidas
ativas recuperáveis com a Previ-
dência Social;

6. Melhoria da fiscalização da
Previdência Social, por meio do
aumento do número de fiscais em
atividade e aperfeiçoamento da
gestão e dos processos de
fiscalização;

7. Revisão das alíquotas de contri-
buição para a Previdência Social
do setor do agronegócio;

8. Destinação à Seguridade e/ou à
Previdência das receitas fiscais
oriundas da regulamentação dos
bingos e jogos de azar, em discussão
no Congresso Nacional;

9. Recriação do Ministério da Pre-
vidência Social.

Nosso objetivo é aperfeiçoar a
Seguridade Social e barrar os retro-
cessos, mostrar à sociedade o que é
justo discutir e defender a nossa
pauta, em defesa da Previdência So-
cial, pública, garantindo a valorização
das atuais aposentadorias, a aposenta-
doria das próximas gerações, as apo-
sentadorias especiais e o direito das
categorias diferenciadas.

Vamos manter uma permanente
vigília em Brasília, no Congresso
Nacional, e tentar conversar com os
parlamentares, inclusive em suas
bases eleitorais, para barrar esta
reforma pretendida pelo governo,
que é um crime contra o trabalhador.

(*)Presidente da CNTM e do Sindi-
cato dos Metalúrgicos de São Paulo
e Mogi das Cruzes e vice-presidente
da Força Sindical

Campanha
salarial
em foco

O ano que começou já impondo
diversos desafios para nós, traba-
lhadores. O desemprego em alta e
a falta de perspectivas de investi-
mento na indústria aumentam
ainda mais nossa preocupação.

Faltando três meses para dar início
a campanha salarial da categoria
metalúrgica, o sindicato já inicia a
mobilização da entidade para
orientar a todos os diretores sobre
os prováveis impasses que terão que
enfrentar com os patrões.

Já está assegurado o percentual do
INPC (garantido no acordo passado),
a ser repassado de forma plena no
salário dos trabalhadores. Mas ainda
não basta, sabe-se que a perda tem
sido grande nos últimos acordos
coletivos e por isso necessário a
busca por ganho real.

É preciso ter clareza dos problemas a
serem enfrentados e ampliar a com-
petência e a capacidade de mobi-
lização e de negociação para o enfren-
tamento dos conflitos trabalhistas que
vem por aí, seja nos acordos coletivos
como em outras negociações tam-
bém. A regulamentação de questões
como a terceirização, a proteção à
saúde e segurança no trabalho expõe
o trabalhador a perda mais cruel
na qualidade do emprego e das
relações de trabalho.

E para enfrentar tudo isso, o sindicato
não pode estar sozinho. Agora, mais
do que nunca, é necessária a par-
ticipação dos trabalhadores e da
população em geral. A perspectiva é
assustadora e se o movimento não
tiver força, a perda será ainda maior
e inevitável.

A união de todos é fundamental na
busca da recuperação dos  empregos
e dos direitos ameaçados.
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