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Campanha salarial já!
PESQUISA PARA CAMPANHA SALARIAL 2017 - NISSAN

Sindicato ouve metalúrgicos para iniciar negociação
Este ano o sindicato dará início
à campanha salarial mais ce-
do e o primeiro passo é saber
dos trabalhadores as principais
reivindicações a serem enca-
minhadas às empresas.
Mesmo diante das dificuldades
que estão expostas, o sindicato
não pode ficar esperando a
vontade dos patrões para abrir
o período de negociações,
quando estaremos renovando
o Acordo Coletivo.

Cite as principais reivindicações que você quer que o sindicato inclua na pauta de
reivindicação para o Acordo Coletivo de Trabalho 2017/2018:

Qual a sua função?
Quanto tempo você está na empresa?

Há empresas na região que já
garantiram a reposição integral do
INPC, acumulado de maio a abril
de 2017, no acordo coletivo do
ano passado, mesmo assim, o
sindicato acha que ainda não
basta. Sabe-se que a perda tem
sido grande nos últimos acordos
coletivos e por isso é necessário a
busca por ganho real.

É importante deixar claro que
este ano o sindicato não pre-
tende estender as negociações

sobre o Acordo Coletivo de Tra-
balho até novembro, como em
alguns casos que ocorreram no
ano passado. Empresas essas
que, inclusive, se recusaram a
pagar o retroativo a maio, data
base dos metalúrgicos do Sul
Fluminense. Isso está fora de
discussão. A empresa que atra-
sar vai pagar retroativo.
Responda a pesquisa abaixo e
entregue hoje ao representante
do sindicato que estará de plan-
tão, no horário de saída.

Fil iado a:



FICHA DE SINDICALIZAÇÃO
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 dos
Metalúrgicos sobre o meu salário, inclusive o 13º salário, ficando filiado por tempo mínimo de seis meses.

_______________________, _______ de ____________________ de ______.

____________________________________                                              ________________________________
    assinatura do trabalhador                                                                     diretor/funcionário responsável

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

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, rece-
berá 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 mu-
dança 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!


