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Temer quer passar  rolo
compressor nos direitos

dos trabalhadores
Não se iluda: a reforma da previdência nada
mais é que o fim do direito à aposentadoria

Sindicato vai
realizar debate
sobre a reforma
da Previdência

Está em todos os veículos de
comunicação, o discurso do governo
Temer que diz que a reforma da
previdência é uma necessidade para
garantir a continuidade da sua exis-
tência. Ou seja, que sem a reforma o
sistema previdenciário brasileiro vai
quebrar. É MENTIRA!
Itens da proposta apresentada pelo
governo como o aumento do tempo
de contribuição para 49 anos, além
da idade mínima para requerer
aposentadoria, de 65 anos são fruto
da linha político-ideológica de Temer.
É UM ABSURDO.
Outro item proposto que atinge aos
pensionistas é a taxa de reposição
de 50%. Ou seja, o valor da pensão
recebida cairá pela metade. Tem
também o adicional de 10% para
cada dependente. Se uma viúva
possui um filho, por exemplo,
receberá 60% do valor anterior da
pensão. Se tiver cinco filhos, receberá
100% do valor da pensão. Detalhe:
assim que o dependente atingir a
maioridade, os 10% adicionais são
cortados. Outra mudança proposta

é a desvinculação do ajuste pelo
salário mínimo. As pensões por morte
só receberão reajustes que cubram
a inflação. Assim, perdem o mesmo
ajuste anual do salário mínimo, que
costuma receber ganhos reais.
Outra mudança é a proibição do
acúmulo de benefícios. O governo
propõe que nenhum beneficiário
poderá receber simultaneamente dois
ou mais benefícios da Previdência.
Diante do que foi dito, e que não é
tudo, é importante que fique claro
que, se não houver mobilização, vai
haver a reforma. Ela vai passar no
Congresso Nacional e assim perderão
direitos não somente essa geração
de trabalhadores, mas seus filhos e
netos. Muitos morrerão antes de poder
usufruir os benefícios previdenciários.
Não se pode ter dúvida!
Trabalhadores e trabalhadoras:
cobrem dos seus deputados e
senadores, a quem ajudou a eleger,
também a dizer não! Afinal, quem
ajudou a eleger foi você e quem votar
contra você não merece seu voto.
Lembre-se, ano que vem tem eleições!

PARA MANDAR E-MAIL PARA O SEU DEPUTADO É SÓ ACESSAR O LINK ABAIXO.
http://www2.camara.leg.br/participe/fale-conosco/fale-com-o-deputado

O sindicato está convocando todos os
trabalhadores e trabalhadoras, apo-
sentados e pensionistas para participar
do debate que vai ser realizado no dia
13/3, às 18h, no Auditório da UFF, na
Vila Santa Cecília.

Vão compor a mesa a professora e
pesquisadora do Intituto de Eco-
nomia da UFRJ, Denise Lobato
Gentil e o Secretário da Previdência,
Aposentados e Pensionistas da
CTB, Pascoal Carneiro.
“Precisamos informar, debater e tirar
todas as duvidas dos trabalhadores
e trabalhadoras sobre essa reforma
da Previdência. Realizar esses even-
tos é a nossa obrigação. Para que
todos possam se sentir motivados e
mobilizados para cobrar do parla-
mento a não aprovação dessa refor-
ma. Não podemos permitir que a clas-
se trabalhadora seja, mais uma vez,
prejudicada”, comenta o presi-dente
Silvio Campos.

O sindicato conta com a presença
de todos no evento para que sejam
esclarecidas as dúvidas sobre os
mitos e verdades sobre esse tema
que vai afetar e muito a vida da
população brasileira.



Empresários
querem PEC
do negociado

sobre o
legislado

Os grupos de trabalho do Conselho de Desen-
volvimento Econômico e Social voltaram a se
reunir, na última terça-feira (14), na sede
da Escola Nacional de Administração Pública
em Brasília

O chamado Conselhão foi dividido em cinco
colegiados temáticos: 1) ambiente de
negócios; 2) educação básica; 3)
desburocratização e modernização do Estado;
4) produtividade e competitividade; e 5)
agronegócio.

O grupo “ambiente de negócios” vai apre-
sentar ao governo algumas propostas que
irão impactar o mundo do trabalho. Dentre
essas, há duas propostas de emenda à
Constituição (PEC).

Uma sobre segurança jurídica, garantindo a
não retroatividade de atos do Poder Público
sobre contratos firmados, matéria tributária
e matéria regulatória. E outra que garanta a
prevalência do “negociado sobre o legislado”,
com participação de entidades sindicais
representativas.

Os empresários não querem apenas mudan-
ças na legislação infraconstitucional - como
propõe a reforma trabalhista - querem alterar
a Constituição para garantir na “Lei Maior”
do País, que deve prevalecer a concepção
de mercado nas relações de trabalho.

O colegiado também apresentou proposta de
desoneração dos encargos trabalhistas e
previdenciários na folha de pagamentos, com
criação de nova fonte de financiamento para a
Seguridade Social, sem perda de direitos sociais.

Fonte: DIAP

Sindicato promoveu
debate sobre reforma

da previdência
Trabalhadores partiparam do debate sobre os
prejuízos da reforma da Previdência do Temer

Trabalhadores e aposentados participam da palestra sobre a PEC da Reforma da
Previdência, promovida pelo sindicato e pelo mandato do verador Carlinho Santana

No último dia 15/2, o Sindicato
dos Metalúrgicos realizou um ato
público para falar das consequên-
cias desastrosas que a Reforma
da Previdência, sugerida pelo
governo Temer, vai causar à clas-
se trabalhadora.
O palestrante foi o advogado da
Força Sindical, João Campanário,
que falou sobre pedido de Arguição
de Descumprimento de Preceito
Fundamental (ADPF) no Supremo
Tribunal Federal (STF) ajuizado pela
Confederação Nacional dos Traba-
lhadores Metalúrgicos (CNTM).

- Esse momento é muito indeciso na
vida de todos os trabalha-dores. E
por isso não podemos deixar
passar. Reforma é para trazer
benefícios e nunca para prejudicar
ainda mais nossas vidas. Afirma Silvio

Campos, presidente do Sindicato dos
Metalúrgicos.
Com o apoio do vereador Carlinho
Santana, o evento ocorreu na Câ-
mara dos Vereadores e ajudou a
esclarecer dúvidas.
- É de fundamental importância
promover eventos como este que
além de esclarecer dúvidas à
população, também traz de volta à
casa do povo, trabalhadores e
trabalhadoras para debater tema de
tão grande relevância. Ressalta o
vereador Carlinho Santana.
Participaram da mesa, represen-
tantes de partido político, da prefeitura
de Volta Redonda, diretores de sindi-
catos da Região Sul Fluminense, que
puderam argumentar sobre o quanto
é prejudicial a vida profissional e
aposentadoria dos brasileiros.


