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CAMPANHA SALARIAL:
Direção do sindicato

chama pra negociação

O Sindicato dos Metalúrgicos do
Sul Fluminense inicia a cam-
panha salarial 2019, na luta por
reajustes e benefícios no Acordo
Coletivo 2019/2020.

O sindicato tem enfrentado inú-
meras dificuldades na região,
principalmente, após as mudanças
da reforma trabalhista, forte ofen-
siva do governo de ultradireita, que
tem desmobilizado as mais
diversas categorias e seus sindi-
catos, com o objetivo de acabar
com conquistas adquiridas em
décadas de luta. Além de pôr fim
à organização dos trabalhadores.

Ciente dos problemas econômicos
no país e da situação das empresas
na região, a direção do sindicato

vem trabalhando, de forma
intensa e responsável, através de
muito diálogo com os trabalha-
dores e as empresas, no sentido
de achar uma saída conjunta para
esse momento. E que o conjunto
dos trabalhadores se mantenha
empregado e que haja avanços e
conquistas nas negociações.

Diante disso, a direção está
chamando à empresa para
iniciar as negociações. E pre-
tende priorizar  dar uma reposta
justa aos anseios da categoria,
mas sem deixar de contribuir
também para que as empresas
se mantenham competitivas
com o foco na retomada de
crescimento e dos postos de
trabalho.

O sindicato vem ao longo dos
últimos anos falando sobre a
importância da organização nos
locais de trabalho.

A bancada patronal vem se
fortalecendo, ao longo do tempo,
com o propósito de derrotar toda
e qualquer forma de luta dos tra-
balhadores e de seus sindicatos.
E o resultado está aí: mudanças
na legislação, que retira direitos
básicos do dia a dia da classe
trabalhadora. E, ainda pior, com
risco de perder tudo aquilo que
foi conquistado em acordos
coletivos através de muitas lutas
de todas as categorias.

O trabalhador não pode assistir a
tudo isso sentado e de cabeça
baixa. É preciso retomar forças e
organizar a luta no local de tra-
balho. O grande desafio é conseguir
fazer frente às batalhas e mostrar
aos patrões que a categoria está
de pé e com muita disposição para
negociar como sempre. E, se for
preciso, brigar por mais conquistas.
Nenhum direito a menos!

Afinal, as conquistas dos trabalha-
dores devem ser do tamanho da
sua organização.

Conquistas só
através da

organização dos
trabalhadores



A Câmara dos Deputados apro-
vou no dia 12/3 o Projeto de Lei
4742/01, que tipifica, no Código
Penal, o crime de assédio moral
no ambiente de trabalho. A
proposta será enviada ao
Senado.

Foi aprovada uma emenda da
relatora, deputada Margarete
Coelho. Segundo a emenda, o
crime será caracterizado quando
alguém ofender reiteradamente
a dignidade de outro, causando-
lhe dano ou sofrimento físico ou
mental no exercício de emprego,
cargo ou função.

A pena estipulada será de de-
tenção de um a dois anos e multa,
aumentada de um terço se a
vítima for menor de 18 anos. Isso
sem prejuízo da pena corres-
pondente à violência, se houver.

A causa somente terá início se a
vítima representar contra o
ofensor. Essa representação é
irretratável, ou seja, a pessoa não
pode desistir dela posteriormente.

Câmara aprova
punição para

assédio moral
no trabalho

Proposta prevê
detenção de um a dois

anos e multa para quem
ofender reiteradamente

a dignidade de
empregado, causando-
lhe dano ou sofrimento

físico ou mental

Ao contrário do que disse
o presidente, no Brasil os
salários são muito baixos

A declaração do presidente da
república no Chile, no dia 23/3, com
empresários, de que os trabalha-
dores brasileiros ganham muito,
além de inverídica tem causado
muita polêmica nas redes sociais.

Na verdade, segundo a Organização
Internacional do Trabalho (OIT), os
trabalhadores brasileiros estão entre
os mais mal pagos no mundo, não
alcançando sequer a média mundial
de salários. Para se ter uma ideia,
levando em conta os ganhos dos
trabalhadores em 72 países, a OIT
calculou que o salário mundial médio
seria de US$ 1.480 ao mês, ou
cerca de US$ 18 mil ao ano (em
valores de março de 2012).

Esta pesquisa, mostra que a média
salarial ainda é muito baixa, e que,

No Chile, o presidente disse que os trabalhadores
brasileiros ganham muito. Não é verdade

portanto, o nível de desenvolvimento
econômico mundial ainda é, de fato,
muito baixo, apesar da abundância
financeira em alguns lugares.
No Brasil, ao contrário do que disse
o presidente, em 2016 metade dos
trabalhadores recebiam até um salá-
rio mínimo por mês, informou o
Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE). O dado é da
Pesquisa Nacional por Amostra de
Domicílios Contínua, divulgada em
2017. Isto é, o Brasil está entre
aqueles lugares referidos pelo econo-
mista Patrick Belseror, nos quais a
ganância financeira se sobrepõe.
Onde o atual governo de extrema-
direita impõe aos trabalhadores os
interesses do grande capital especu-
lativo e tenta reduzir sua capacidade
de luta e resistência.


