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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

NISSAN | CAMPANHA SALARIAL

Resultado da pesquisa apontou as cinco
principais reivindicações do chão da fábrica
O resultado da pesquisa, realizada
pelos representantes do sindicato,
na semana passada, apontou as
cinco maiores reivindicações dos
trabalhadores para a campanha
salarial 2019, entre as mais de 30
citadas na pesquisa. (Ver a abaixo)

Sindicato elabora pauta
baseada em pesquisa

entre os trabalhadores
Os representantes do sindicato
observaram também um alto nível
de insatisfações em relação às
jornadas aos sábados e as condi-
ções de trabalho, como calor ex-
cessivo e necessidades reposição
de novas ferramentas de trabalho.

VEJA UM DOS BILHETES DEPOSITADO NA URNA DE
PESQUISA DA CAMPANHA SALARIAL DE UM TRA-
BALHADOR, PEDINDO SOCORRO:

Os funcionários da Nissan pedem socorro.
Nós, colaboradores, trabalhamos numa situação
precária nessa empresa. Não podemos ir ao
banheiro, às vezes temos que parar a linha e sair
correndo porque senão fazemos as necessidades
nas calças.Supervisão pressionando, ameaçando.
Se você errar, eles aplicam advertência. Somos
tratados como escravos. Um calor que só Deus sabe.
Ferramentas sucateadas. Só aguentamos essa
situação porque temos família para sustentar.
Muita cobrança em cima dos funcionários.
Estamos jogados às traças. Pedimos socorro!

‘‘
Mais um

espetáculo da
“Farsa Jato”

Semana passada, o golpista Temer
e seu comparsa Moreira Franco foram
presos de maneira cinematográfica,
no meio do trânsito, sendo que os
dois tem endereço fixo.

Na visão do trabalhador, a “farsa jato”
(Lava Jato) usa a corrupção como
justificativa, até agora só gerou:
QUEDA DO PIB, AUMENTO DO
DESEMPREGO, FECHAMENTO DE
EMPRESAS, INFLAÇÃO/RECES-
SÃO, REFORMA TRABALHISTA,/
TERCEIRIZAÇÃO, CONGELAMEN-
TO DURANTE 20 ANOS DE IN-
VESTIMENTOS NA SAÚDE, EDU-
CAÇÃO E SEGURANÇA. A LAVA
JATO É UMA FARSA.

AUMENTO NO VALOR DO PPR/PLR, COM METAS E CRITÉRIOS
MAIS JUSTOS
REAJUSTE SALARIAL: INPC E AUMENTO REAL
AUMENTO NO VALOR DO CARTÃO ALIMENTAÇÃO
CRIAÇÃO, COM TRANSPARÊNCIA, DO PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS
AUMENTO NO PISO SALARIAL

‘‘



Presidente afirma que no
Brasil o salário dos

trabalhadores é muito alto

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.
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Após a primeira fase de execução
da Reforma Trabalhista e da
terceirização, cujo foco foi a flexi-
bilização e restrição dos direitos
trabalhistas, com enfraquecimento
da Justiça e do Direito do Trabalho
e dos sindicatos,  acaba de entrar
na sua 2ª fase para atingir os seus
dois objetivos: as reduções do custo
do trabalho e da influência do
movimento sindical, cujo caráter
é político.

Essa 2ª fase está sendo conduzida
principalmente pelo ministro da
Economia, cujo propósito é apro-
var Medidas Provisórias que
atacam a organização e a estrutura
sindicais, porque mexem com os
recursos materiais e financeiros das
entidades. E, em consequência,
prejudicando a luta da classe
trabalhadora.

Mais ataques
aos direitos do

trabalhador

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.


