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Mercado sinaliza
retomada para 2018

A partir de primeiro de junho
estará encerrado o período do
Programa de Proteção ao Em-
prego – PPE (atual PSE), adota-
do pela maioria das empresas do
setor automotivo, que evitou cen-
tenas de demissões e o fecha-
mento dos postos de trabalho na
região.
Ainda é evidente o cenário de
crise na economia do país, mas
o mercado tem sinalizado uma
tímida melhoria, o que vem pro-
vocando a retomada da rotina na
produção das montadoras. Em-

Fim do PPE cria um novo clima na
produção com a volta dos salários e
a estabilidade até dezembro de 2018

bora ainda sofrendo com o atraso
na entrega de peças, como con-
sequência da crise, com a perda
de alguns fornecedores que tive-
ram que fechar suas portas.
Para o sindicato esse quadro já é
motivo de comemoração já que
centenas de trabalhadores vol-
tarão a receber o seu salário
integral e, independente do fim
do PPE, reafirma que perma-
necem garantidas todas as cláu-
sulas do acordo coletivo, inclu-
sive a estabilidade dos empregos
até dezembro de 2018.

Apesar dos mais antiquados, que
curtiam os seus calos “alfredinhos”
e o cultivo dos seus joanetes, a
campanha da “butina”, recém
lançada pelo sindicato, está dando
o que falar. Inclusive, deixando al-
guns gerentes de “carinha virada”.

Esta semana vai ser montada uma
comissão para discutir as ações de
mudança no Equipamento de
Proteção Individual (EPI), que vai
extinguir o uso da botina velha
ainda para o ano de 2017, e a
implantação dos novos calçados.

O Sindicato dos Metalúrgicos
reafirma a sua política em defesa
dos interesses dos trabalha-
dores.“Trabalhador organizado,
Sindicato Forte!”.

“Butina véia”
nunca mais!

“Não perca! Vai ser na
sexta-feira o nosso
Festival de Futebol”

O sindicato vai realizar mais um Festival de Futebol, que vai acontecer no
dia 19 de maio, na próxima sexta-feira, a partir das 9 horas, na área de
lazer da Man. Ao todo, serão oito equipes: AKC, Carese, Meritor, Maxion,
PWT, Continental, JSL e o time do Sindicato dos Metalúrgicos. Venha
torcer pela sua equipe!



Temer libera R$ 1,9 bi
para comprar apoio de

deputados para reforma
O presidente golpista determinou que
seus ministros privilegiem as obras e
projetos das bases eleitorais de cerca
de 330 parlamentares. O objetivo é
acelerar a liberação de verbas atrasadas
para pagar emendas de congressistas
que se comprometam a votar a favor
da reforma da Previdência. A decisão
foi tomada em reunião na 2ªfeira (8).

O governo estima que os projetos
indicados por esses parlamentares
ainda têm R$ 1,9 bilhão a receber,
média de quase R$ 6 milhões para cada
um, conforme a Folha de S. Paulo.

As liberações devem ser feitas nas
próximas três semanas. O esforço é para
garantir ao menos 308 votos favoráveis
na Câmara e, assim, aprovar a reforma
que aumenta o tempo de contribuição
para a seguridade social e as idades

mínimas para a aposentadoria de todos
os grupos da população. Parlamentares
que compõem a oposição e aqueles que
traíram o governo em recentes votações
ficarão de fora da distribuição.
Na contramão dos esforços do governo
Temer e de sua base, a população vem
aderindo à manifestações contrárias às
reformas previdenciária e trabalhista,
como foi no último dia 28 de abril,
quando estima-se que mais de 35
milhões de trabalhadores pararam
suas atividades durante a greve geral.
A rejeição também se mostra nos dados
da recente pesquisa realizada pelo
Datafolha, que mostra que 71% dos
brasileiros são contra a reforma da
Previdência.
A votação dos destaques foi no último
dia 9. E o relatório já foi aprovado pela
Comissão Especial na última semana.

Sindicato dos Metalúrgicos do Sul
Fluminense convoca trabalhadores
da empresa ALGOR SERVIÇOS
AUTOMOTIVOS LTDA, abaixo
relacionados, para comparecerem,
com urgência, no departamento
jurídico do SINDMETAL/Resende.
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Centrais decidem
ocupar Brasília

contra “reformas”

Reunidas em São Paulo, nesta se-
gunda-feira (8), as centrais sindicais
decidiram que no próximo dia 24
vai haver uma grande marcha da
classe trabalhadora em Brasília contra
as propostas de reforma trabalhista
(PLC 38/17) e previdenciária (PEC
287/16). Veja o calendário:

No dia 9 , na sede da CUT-DF,
aconteceu a reunião das centrais
sindicais, que organizou as visitas
aos deputados e senadores no -
Nacional e participação na reunião
com o senador Ricardo Ferraço
(PSDB-ES), às 18. Ferraço é relator
do PLC 38/17, na Comissão de
Assuntos Econômicos (CAE).

Dia 17 - “Ocupa Congresso”,
lideranças das centrais sindicais
visitam parlamentares e líderes
partidários no Congresso Nacional.11ª Festa do Trabalhador

será no dia 4 de junho

A direção do sindicato confirma que
a 11ª Festa do Trabalhador vai
acontecer no dia 4 de junho, no
Recreio dos Trabalhadores, no
horário das 9h às 12h.

O sindicato vai distribuir sete poupan-
ças no valor de R$ 5 mil, um prêmio
de R$ 10 mil e um de R$ 20 mil,

além de prêmios extras.

As cartelas começarão a ser dis-
tribuidas nas sedes do sindicato a
partir de 3ª feira, dia 16/5, das 8h
as 12h e das 13h as 17h. O sindi-
calizado deverá apresentar o contra-
cheque do mês de abril e os apo-
sentados o recibo do mês de maio.


