
Filiado a:

Resende, 27/03/2019 - Boletim 1617.Informativo do Sindicato dos  Metalúrgicos do Sul Fluminense

TERCEIRAS DA VOLKS | CAMPANHA SALARIAL

Sindicato aguarda
empresas para iniciar

negociações do ACT

Desde a aprovação do Acordo
Coletivo do Consórcio Modular da
Volks, deste ano, o sindicato está
aguardando a apresentação das
propostas das empresas terceiras
da Volks para dar início às nego-
ciações para renovação do Acordo
Coletivo 2019/2020.

Até o fechamento desta edição,
nehuma das terceiras da Volks (MSX,
Leadec, Racing, EngBras, Semcon,
JSL, M. Shimizu, G.I.Group) havia
apresentado proposta para iniciar a
negociação. E é importante lembrar que
a data base da categoria é 1º de maio.

O sindicato tem enfrentado inúmeras
dificuldades na região, principal-
mente, após as mudanças da reforma
trabalhista, forte ofensiva do governo
de ultradireita, que tem desmo-
bilizado as mais diversas categorias
e seus sindicatos, 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 em-
presas na região, a direção do
sindicato vem trabalhando, de
forma intensa e responsável, atra-
vés de muito diálogo com os tra-
balhadores e as empresas, no sentido
de achar uma saída conjunta para esse
momento. E que o conjunto dos
trabalhadores se mantenha em-
pregado e que haja avanços e
conquistas nas negociações.

Diante disso, a direção está
chamando às empresa para iniciar
as negociações. E pretende 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.

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,
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.



Na sexta-feira (22), milhares de pessoas
tomam as ruas do país contra o desmonte
da Previdência.  Manifestações foram
organizadas por dez centrais sindicais e
pelas frentes Brasil Popular e Povo Sem
Medo, com o objetivo de barrar o avanço
da PEC e criar força social para uma greve
geral, em breve.

Entre os principais pontos criticados está a
mudança da idade mínima para a
aposentadoria (65 para homens e 62 para
mulheres); o novo regime de capitalização e
as mudanças no sistema de proteção social
dos militares, que está cada vez mais
distante de acabar com privilégios.

O povo precisa saber que essa reforma vai
acabar é com o direito à aposentadoria do
povo trabalhador, que na maioria dos casos,
recebe um salário mínimo pra sobreviver.

Multidão vai às ruas dizer NÃO
à reforma da Previdência


