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Ocupar Brasília
contra as reformas
do governo Temer

Temer mente quando diz que é preciso
“reformar para garantir a aposentadoria”.

PEC DO CAIXÃO, como é conhecida,
a PEC da reforma da Previdência,
atende apenas aos interesses dos ricos
e poderosos. Ela põe um fim nos
direitos de mais de 90 milhões de
trabalhadores e trabalhadoras de todo
o Brasil. O que eles chamam de
“reforma da Previdência”, nada mais é
que a privatização do sistema,
beneficiando somente os bancos.

Temer pretende que A IDADE MÍNIMA
da aposentadoria de homens e
mulheres seja de 65 anos. Em um
país com imensas desigualdades,
poucos conseguirão chegar a essa
idade. Com essa aposentadoria “pé na
cova”, o INSS será transformado em
uma funerária.

Querem igualar a aposentadoria entre
homens e mulheres aos 65 ANOS, e
isso é uma tremenda injustiça. A maioria
das mulheres tem a chamada “dupla
jornada”, resultante da acumu-lação
das horas de trabalho com as horas
dedicadas à família. Atualmente, em
torno de 30,3% delas conseguem a
aposentadoria por tempo de contri-
buição. E a pensão por morte é também
outro direito da classe trabalhadora que
Temer quer acabar.

Querem exigir 49 anos de contribuição
para a aposentadoria integral. Hoje, esse
tempo é de 30 anos para as mulheres
e 35 anos para os homens. E fica pior
com a terceirização, que amplia a
rotatividade e torna impossível que o
trabalhador cumpra com esse tempo
de contribuição.

A proposta de Temer é uma insanidade
e quer acabar com O MAIOR PRO-
GRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE REN-
DA DO PAÍS. Portanto, barrar as reformas
é prioridade para o nosso sindicato.

Silvio Campos - presidente

Depois da vitoriosa greve geral do
dia 28 de abril, o movimento
sindical criou uma nova agenda de
mobilização. E o evento principal
serão as ocupações de Brasília, nos
dias 17 e 24 de maio.

O movimento União Contra às
Reformas e à Terceirização,
promovido pelos sindicatos,
entidades e movimentos sociais do
Sul Fluminense, está organizando
vários ônibus para levar traba-
lhadores e trabalhadores para
Brasília, a fim de protestar contra
essa tentativa de golpe, orquestrado
pelo governo do presidente Temer.

Segundo o presidente do Sindicato
dos Metalúrgicos, Silvio Campos:
“Precisamos pressionar. Os par-
lamentares devem ficar com medo
da união dos trabalhadores. Ano
que vem tem eleições e o povo
brasileiro deve ficar atento a todo

Chega!
Fora Temer

esse ataque aos nossos direitos.
Precisamos manter a união para
barrar essas reformas que amea-
çam todo o povo brasileiro. É um
governo ilegítimo, que é contra à
classe trabalhadora e à favor dos
ricos e poderosos. Vamos dizer NÂO
ao retrocesso social, lá em Brasília.

Sem votos para aprovar a proposta
da reforma da Previdência (PEC
287/16) em plenário – são ne-
cessários, no mínimo 308 – o go-
verno Temer quer deixar a matéria
em “banho maria”. Mas planeja
colocar em pauta em junho, quando
estima ter entre 320 e 330 votos
para a sua aprovação.

A reforma trabalhista está em
discussão no Senado e segue em
um ritmo de debates mais equili-
brado do que o que ocorreu na
Câmara dos Deputados, antes da
votação.

Movimento Sindical decide ocupar Brasília nos dias 17 e 24/5
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Jurídico
convoca para
comparecer
ao sindicato

O Sindicato dos Metalúrgicos do
Sul Fluminense, através do seu
departamento jurídico, convoca
os trabalhadores, abaixo
relacionados, a comparecer a
sua sede, localizada na Rua
Gustavo Lira, 9 - Centro - VR,
trazendo original e cópia: RG e
CPF. O horário é de segunda a
quinta-feira, de 8h às 11h.

32987 - REGES MATOS DE MAGALHÃES

33011 - JOAO LUIZ DOS SANTOS

33083 - CARLOS ALBERTO FORTINO ANTUNES

33137 - JOSÉ ELIZIO PIO

33157 - MARIO ARLINDO NETO

33192 - ANTÔNIO DA SILVA MARTINS

33203 - ANTÔNIO SERGIO DE CARVALHO

41584 - CARLOS ROBERTO ALVES

Sindicato convoca para
atualização de documentos

O Sindicato dos Metalúrgicos convoca os trabalhadores, abaixo
relacionados, a comparecer a sua sede, localizada na Rua Gustavo
Lira, 9 - Centro - VR, trazendo original e cópia dos seguines
documentos: RG, CPF, PIS e Carteira de Trabalho (foto e verso
da foto), para tratar de assusntos referente ao processo da
“meia hora de refeição”. O horário é de 8h às 12h e de
13h30 às 17h.


