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“A empresa pode mudar de dono mas o corpo
de funcionários deve ser preservado”

Reforma da Previdência
é tema de debate na

próxima 2ª feira

O Sindicato dos Metalúrgicos e a
Associação dos Aposentados estão
convocando a todos 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
classe 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.

Dia 13, às 18h, no Auditório da UFF, trabalhadores
saberão a verdade sobre a Reforma da Previdência

Sindicato está de olho
na negociação entre

Votorantim e ArcelorMittal
Trabalhador tem
sim o direito a
compensar nos
dias de feriado!

SAINT GOBAIN

Embora ainda não tenha recebido
nenhum comunicado oficial sobre
a compra da Votorantim pela
ArcelorMittal, o sindicato tomou
conhecimento, através da impren-
sa, de suposta negociação.

Diante da expectativa dos traba-
lhadores, que vem buscando in-
formações, o sindicato assegura
que estará acompanhando passo

a passo a política administrativa
da nova direção.

No mercado, é comum haver mu-
dança na política de recursos hu-
manos, quando a empresa é
vendida. Diante disso, o sindicato
mantem sua posição na defesa dos
trabalhadores e não aceitará reti-
rada de direitos e redução no
quadro de funcionários.

O sindicato tem recebido várias
reclamações sobre a conduta
intransigente da Saint Gobain que
está impondo aos trabalhadores
que as horas decorrentes das férias
coletivas sejam compensadas
somente nos dias de folga. Isso
vem causando prejuízo e insa-
tisfação coletiva entre os traba-
lhadores já que essas folgas foram
impostas em função da neces-
sidade da empresa.

O sindicato não vai permitir que a
compensação desses dias seja feita
dessa forma. E informa à empresa
que não vai assinar acordo sem a
possibilidade dos trabalhadores
pagarem essas horas nos dias de
feriado também.

A forma de compensação das
férias coletivas ficou acertada em
acordo, que estipulou que o pra-
zo para compensação é de 1º
de janeiro a 31 de dezembro de
2017.

O sindicato espera que a empresa
reconheça que o trabalhador está
sendo penalizado e que não pode
ficar durante o ano só reduzindo
a sua folga. E por isso há a
necessidade de acrescentar os
feriados.



Temer quer passar
rolo compressor

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

Está em todos os veículos de comu-
nicação, 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

 Convenção
Coletiva é pra
ser cumprida

O Sindicato dos Metalúrgicos do
Sul Fluminense lembra às em-
presas da região, que participam
da Convenção Coletiva da base
dos metalúrgicos, que a Conven-
ção Coletiva de Trabalho é um
ato jurídico pactuado entre sin-
dicato e empresas para o esta-
belecimento de regras nas rela-
ções de trabalho. E que quando
descumpridas está sujeito à
penalidades.

Outra questão é o prazo de for-
necimento de listagem de fun-
cionários, com especificação  de
sexo, salário e o valor da refe-
rida contribuição, que não tem
sido cumprido. A obrigação é
fornecer mensalmente essas in-
formações ao sindicato.

O sindicato espera que as empre-
sas tenham bom senso e cum-
pram o que está determinado na
Convenção Coletiva.

ATENDIMENTO
ESPECIAL PARA
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