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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

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

Temer e sua turma
desenterram um Projeto
de Lei enviado à Câmara
por FHC que autoriza a
terceirização ilimitada

Projeto de
Terceirização

volta a
assombrar

Enquanto nas ruas o Bloco Fora Temer
demonstrou sua força nos quatro cantos
do país, em um Congresso Nacional de
costas para o povo, se articula mais um
ataque aos direitos dos trabalhadores
e trabalhadoras. Temer e sua turma
desenterram um Projeto de Lei (PL)
enviado à Câmara por FHC, que
desregulamenta o trabalho temporário
e autoriza a terceirização ilimitada.
O PL 4.302/98, que prevê a subcontratação
de empregados em caráter permanente
para qualquer atividade, urbana ou rural,
pública ou privada, e inclusive para área
fim, é uma forma de eximir as empresas
de encargos sociais com seus trabalha-
dores. Se aprovado, esse PL, simples-
mente, rasga a Consolidação das Leis do
Trabalho e a Constituição Federal.
Entre outras perdas, busca reduzir o custo
da mão-de-obra por meio da contratação
de empresas terceirizadas, conhecidas por
seus baixos salários, rotinas laborais desi-
guais, maiores índices de acidente de
trabalho e pela costumeira ausência de
recolhimentos do FGTS e da Previdência
Social, mesmo com o desconto de sua
parcela nos salários mensais.
Para quem viu na última década o país
se desenvolver reduzindo a desigualdade
social e respeitando direitos, aceitar esse
ataque não é uma opção. Vamos resistir.



Infelizmente, parece que quanto
mais o calo aperta mais apertam
o calo do trabalhador. É assim que
as chefias e gerências acham que
devem conduzir a produção nas
fábricas.

O combate desse tipo de prática
sempre foi prioridade no dia-a-dia
do sindicato. Nas reuniões com a
direção de empresa, nos seus
informativos ou mesmo em cima

Setor automotivo começa a dar
sinais de retomada. Em discussão
com o sindicato, a JSL informou a
retirada de 160 trabalhadores do
PPE, em caráter definitivo, que
retomaram suas atividades normais,
desde a última 6ª feira, dia 17.

Para tranquilizar os trabalhadores,
o sindicato conseguiu garantir que
as cláusulas do acordo estabelecido

COMPROMISSO

JSL retira 160
trabalhadores do PPE

em negociação no ano passado,
ficaram asseguradas. Isso significa
que mesmo com esse início de
retomada da indústria, está
garantida a estabilidade dos
trabalhadores na empresa até
dezembro de 2018.

O sindicato torce para que as
empresas retomem o crescimento
e voltem a gerar emprego.

ASSÉDIO MORAL

do caminhão de som, o sindicato
combate e orienta a todos que,
além de ser crime, não é uma
conduta legal já que estimula mais
os desentendimentos entre os
trabalhadores e mesmo o risco
acidentes.

Portanto, inteligente é investir
mais em lideranças e combater a
prática autoritária e desrespeitosa
de algumas chefias.

Sindicato combate
assédio moral

PROCESSO DE SELEÇÃO

O sindicato recebeu algumas
denúncias de trabalhadores sobre
método usado por algumas
empresas em seu processo de se-
leção. Segundo eles, a prática tem
sido restritiva e sem transparência,
o que causa desconfiança e
desmotivação no chão da fábrica.
A direção do sindicato vai acom-
panhar mais de perto já que ações
como essa só causam instabilidade
e revolta entre os trabalhadores. E
sugere às empresas que exista mais
transparência em seu processo de
recrutamento.

“Estamos
de Olho”

COMISSÃO DE FÁBRICA

No mês de fevereiro, ocorreram as
eleições para a nova Comissão de
Fábrica - gestão de 2017/19. Foram
eleitos os seguintes trabalhadores:
ANDRE KONDYLOPOULOS E
EDMILSON SILVA (Boca).
Os companheiros que foram eleitos
com a participação de 80% do qua-
dro de funcionários já conhecem de
perto os problemas dos trabalha-
dores, o que facilita na condução
das demandas dos trabalhadores e
a empresa.
O sindicato dos metalúrgicos espera
que a nova Comissão faça um bom
trabalho, voltado sempre a promover
melhorias nas condições de trabalho.

Eleita a nova
Comissão de

Fábrica


