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Chile: surge
a miséria da
Previdência
privatizada

Enquanto o governo brasileiro busca
mudar a sua Previdência para, segun-
do o Palácio do Planalto, combater um
rombo fiscal que está se tornando
insustentável para as contas públicas,
o Chile, o primeiro país do mundo a
privatizar o sistema de previdência,
também enfrenta problemas com seu
regime.
Reformado no início da década de 1980,
o sistema o país abandonou o modelo
parecido com o que o Brasil tem hoje,
sob o qual os trabalhadores de carteira
assinada colaboram com um fundo
público que garante a aposentadoria,
pensão e auxílio a seus cidadãos.
No lugar, o Chile colocou em prática algo
que só existia em livros teóricos de
economia: cada trabalhador faz a própria
poupança, que é depositada em uma
conta individual, em vez de ir para um
fundo coletivo. Enquanto fica guardado,
o dinheiro é administrado por empresas
privadas, que podem investir no mercado
financeiro.
Trinta e cinco anos depois, porém, o país
vive uma situação insustentável,
segundo sua própria presidente, Michelle
Bachelet. O problema: o baixo valor
recebido pelos aposentados.
A experiência chilena evidencia os
desafios previdenciários ao redor do
mundo e alimenta um debate de difícil
resposta: qual é o modelo mais justo de
Previdência?

CAMPANHA SALARIAL 2017 - SAINT GOBAIN

Direção da Saint Gobain
apresenta proposta

para o ACT 2017/2018

O sindicato se reuniu com a em-
presa, no dia 22/5, para discutir
as reivindicações dos trabalhadores
para o Acordo Coletivo de Trabalho
2017/2018. A princípio, o sindi-
cato decidiu não levar a proposta
apresentada pela empresa à
apreciação dos trabalhadores por
entender que o percentual oferecido
desrespeita e desvaloriza os seus
trabalhadores. Não pode ser o traba-
lhador o único penalizado pela crise
econômica que o país enfrenta.

A empresa vem demitindo vários
funcionários com o argumento de
prejuízo financeiro, quando na ver-
dade é para não diminuir seu lucro.
Já o trabalhador, além de pres-
sionado na produção, trabalhando
dobrado, é ainda ameaçado de
demissão por conta da política de

exploração, que insiste em lucrar até
nos momentos de crise.

Apesar da discordância e somente
por uma questão de legitimidade
jurídica, o sindicato vai levar à
votação a proposta que oferece
somente 3% de reajuste salarial.
Isso é para mostrar à empresa a
discordância e insatisfação dos
trabalhadores, já que esse percen-
tual não repõe nem as perdas do
período.

A votação será nesta quinta-feira, dia
1/6, das 6h30 às 16h, na portaria
da empresa. A participação de todos
é fundamental.

O sindicato orienta os trabalhadores
a recusar a proposta. E acredita que
os trabalhadores merecem reconhe-
cimento e respeito!

A votação será amanhã, dia 1/6, das
6h30 às 16h, na portaria da empresa

REAJUSTE SALARIAL: 3% retroativo a maio;

PISO SALARIAL: R$ 1.270;

CARTÃO ALIMENTAÇÃO: R$ 265 (reajuste de 6%) e redução de
50% do desconto da participação do trabalhador;

PPR: antecipação de 30% em cima de dois salários. Valor mínimo
de cálculo é de R$ 3.758,14 e o mínimo a receber R$ 1.127,44.

VEJA A PROPOSTA ABAIXO:



A 9ª Marcha dos Trabalhadores sobre
Brasília, ocorrida no último dia 24/5,
foi um ato unitário, maciço, forte e que
cumpriu o papel de oposição ao governo
ilegítimo e contra as reformas trabalhista
e da Previdência, que exterminam o
direito ao trabalho e à aposentadoria.

Trabalhadores de diversas categorias do
Sul Fluminense se organizaram e foram
até Brasília para se unir a milhares de
outros trabalhadores de todo o país no
protesto contra as reformas, também
para exigir a saída do Temer e eleições
diretas já.

Segundo o presidente do Sindicato dos
Metalúrgicos, Silvio Campos: “A marcha
deu uma demonstração de força e união
dos trabalhadores, vitalidade política do
movimento sindical, coesão, e, sobretudo,
capacidade de mobilização dos traba-
lhadores contra a retirada de direitos”.

Durante a manifestação, as centrais
sindicais enfatizaram o seu compro-misso
com os trabalhadores e afirmam que não
vão esmorecer na luta em defesa dos direi-
tos e da democracia, devendo reunir-se

Marcha histórica reúne
200 mil  em Brasília

para discutir a continuidade da luta e,
continuando a tramitar as reformas, ado-
tar o chamado a uma nova greve geral
maior do que do dia 28 de abril.

Violência contra os trabalhadores

Entidades sindicais condenaram a
violência contra trabalhadores em
Brasília. A marcha, que reuniu traba-
lhadores de todo o país, saiu pacifi-
camente das imediações do estádio
Mané Garrincha e, quando chegou
próximo ao Congresso Nacional, a

manifestação democrática e pacífica foi
recebida por uma polícia despreparada
reprimiu de forma violenta homens e
mulheres que exerciam seu direito de
protestar.

A 9ª Marcha da Classe Trabalhadora,
organizada de forma unificada pelas
centrais sindicais, foi a maior
manifestação já vista em Brasília e reflete
não só a capacidade de luta dos
trabalhadores e trabalhadoras de todo o
Brasil, mas, sobretudo, a insatisfação
da sociedade.


