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Se a reforma da Previdência for aprova-
da não sobrará pedra sobre pedra dos
direitos previdenciários. Veja abaixo:
- será fixada aposentadoria aos 65
anos para homens e 62 para mulheres;
-  acaba a regra 85/95 para segurados
do INSS e servidores públicos, que
terão outra regra de 105 pontos para
homens e mulheres;
- aposentadoria integral somente com
40 anos de contribuição;
- a aposentadoria dos pobres das
cidades piora muito com o aumento
de 15 para 20 anos o tempo mínimo
de contribuição;
-  praticamente acaba a aposenta-
doria dos trabalhadores rurais;
-  professores terão que trabalhar até
os 60 anos;
-  governo reduz de 100% para 60% o
valor da aposentadoria por invalidez;
- proposta destrói a aposentadoria
especial das áreas insalubres com
fixação de idade mínima;
-  pensão por morte é destruída, com
redução de 100% para 50% e acaba
a reversão das cotas;
- acaba o BPC da LOAS, que será subs-
tituído por uma renda de 500 e 750;
- o abono salarial de 1 salário mínimo
será pago apenas para quem ganha 1
salário mínimo;
- os servidores públicos que tem direito
à aposentadoria integral poderão
exercer o direito somente aos 65 anos
de idade e os professores e professoras
aos 60 anos de idade;
- a previdência social será extinta para
os novos trabalhadores, que serão
vinculados a uma previdência privada;
- a reforma da previdência virá acom-
panhada da “carteira de trabalho verde
e amarela”, sem CLT, sem os direitos
dos acordos coletivos e sem pre-
vidência pública.

Consequências
da reforma da
PrevidênciaSindicato inicia a

campanha salarial 2019
dos metalúrgicos

CAMPANHA SALARIAL 2019

Após consulta aos trabalhadores
da base, o Sindicato dos Metalúr-
gicos do Sul Fluminense está
elaborando as pautas de reivin-
dicações, que estarão sendo
entregues aos representantes das
empresas da região.

Com essa iniciativa, o sindicato
tem a expectativa de conseguir
negociar as pautas de reivindi-
cações para renovação do
Acordo Coletivo de Trabalho

2019/2020, dentro do prazo de
vencimento da data-base, que é
1º de maio.

O sindicato mobiliza a categoria
para que fique atenta aos pró-
ximos passos para que tudo
ocorra de forma democrática e
transparente.

Daqui pra frente, o sindicato
estará informando aos trabalha-
dores o desenrolar das nego-
ciações de cada empresa.

O sindicato parabeniza os
eleitos, recentemente, para a
Comissão Interna de Preven-
ção de Acidentes (CIPA), para
gestão 2019/2020 das empre-
sas Corema, Litografia Valença
e Servimont. E se coloca a
disposição para qualquer escla-

ELEIÇÕES DE CIPA 2019/2020

recimento necessário ao bom
desempenho.

O sindicato acompanhou as
votações e apurações nas em-
presas Corema, Litografia
Valença e Servimont e contou
com a participação de represen-
tantes das empresas.

“Sucesso aos novos cipistas”



Trabalhadores da empresa Saint
Gobain vêm denunciando as pés-
simas condições de trabalho. A
queixa tem haver com inúmeros
acidentes ocorridos, principal-
mente, na área da centrifugação,
que só este ano já contabilizou três
acidentes. E, o pior, a empresa
não está emitindo o CAT e nem
registrando os acidentes.

A direção do sindicato já entrou
em contato com os represen-
tantes da empresa, que diz des-

Denuncias de trabalho
análogo à escravidão e
omissão de acidentes

SAINT GOBAIN
Trabalhadores mecânicos de
manutenção do setor da Cen-
trifugação da Saint Gobain estão
reclamando da sobrecarga e do
desrespeito às normas de segu-
rança, que estão sendo descum-
pridas já que a exigência é de
dois mecânicos por turno, o que
tem os deixados vulneráveis ao
risco de acidentes.

O sindicato já alertou a empresa
e aguarda mudança.

conhecem os fatos.

Há várias denuncias também
sobre a excessiva jornada de
trabalho, que é consequência
das inúmeras demissões e tam-
bém do  afastamento de traba-
lhadores por doenças ocu-
pacionais ou acidente de
trabalho.

Caso seja confirmada a denúncia,
o sindicato entrará com pedido
de fiscalização ao Ministério do
Trabalho e Emprego.

Sem folgas e produção
a qualquer custo

Além da pressão na produção,
que muitas vezes impede o
trabalhador até de ir ao ba-
nheiro, tem também o desres-
peito à folga após o zero hora,
que a empresa está dividindo
em dois dias, determinando que
seja sempre às quartas-feiras,
que nunca dá pra folgar, e aos
domingos.

As denuncias que chegaram ao
sindicato relatam um verdadeiro
regime de escravidão e que não

estão aguentando mais. Há
relatos de que a convocação do
dia seguinte, quase sempre, é
feita ao final do dia, para pror-
rogarem duas horas de serviço,
mesmo já sem nenhuma con-
dição física.

Assim, os trabalhadores pedem
socorro e o sindicato está inter-
mediando a situação com a maior
urgência possível já que o risco
de acidentes mais graves está,
cada vez mais, eminente.

Sobrecarga
de trabalho
virou rotina
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SINDICATO
CONVOCA
URGENTE

O Departamento jurídico
do Sindicato dos Meta-
lúrgicos do Sul Flumi-
nense convoca os traba-
lhadores, abaixo relacio-
nados, a comparecer na
subsede do sindicato, em
Barra Mansa, no horário
das 8h às 12h. O assunto
é relacionado aos proces-
sos movidos em face da
empresa Saint Gobain.

· Hélio Coelho da Silva

·Joaquim Lázaro do
Nascimento



A direção do sindicato está preo-
cupada com denuncias sobre difi-
culdades que os trabalhadores da
Arcelor Mittal estão tendo para
requisitar seus EPIS (Equipamentos
de proteção individual).

Segundo a denúncia, o proce-
dimento está muito burocrático.
O trabalhador tem que entregar
a requisição ao seu supervisor,
aguardar até que o mesmo leve
ao gerente para ser analisado e
aprovado. Só depois, poderá ser
retirado no almoxarifado.

Os trabalhadores relataram
ainda que EPI´s de extrema ne-
cessidade, com uso constante,
como luvas e óculos de proteção,
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ARCELOR MITTAL
Burocracia para o

acesso ao EPI´s
estão demorando a ser libera-
dos. Muitas vezes, estão sendo
obrigados a utilizar luvas já des-
cartadas, ou seja, que já estão
no latão de lixo.

O sindicato já encaminhou à
empresa e pediu providências.

TRABALHADORES SEM
HORÁRIO DE REFEIÇÃO

Depois que os trabalhadores dei-
xaram de registrar o ponto para o
intervalo de refeição, o descanso
de uma hora não está sendo res-
peitado. Os supervisores estão
convocando imediatamente após
a refeição os trabalhadores de
volta aos postos de trabalho.

O sindicato espera que essa arbi-
trariedade acabe imediatamente.

Trabalhadores da litografia
Valença vem reclamando a ma-
neira que a empresa vem tra-
tando seus trabalhadores. São
vários casos de funcionários
exercendo outra função, diferente
da que foram contratados. São
auxiliares de máquinas que não
são classificados de operadores.

Sindicato está cobrando dos
representantes da litografia Va-
lença que o empregado que foi
contratado para exercer a função
de auxiliar e verdadeiramente
exerce a função de profissional,
sem a anotação na carteira de
trabalho, que se cumpra a obri-

LITOGRAFIA VALENÇA

Trabalhadores da Arcelor Mittal,
da planta de Resende, fizeram
denuncia sobre a falta de
pagamento da diferença por
substituição. Têm ocorrido casos
de Operador II, quando substitui
o Operador III, e Técnico de
Manutenção, quando tira férias
do Inspetor, não estão recebendo
as respectivas diferenças salariais.

Ciente da denúncia, represen-
tantes do sindicato esperam que
a empresa pague o certo. O
empregado que foi contratado
para exercer uma função e,
verdadeiramente, exerce outra,
sem a anotação na carteira de
trabalho, que se cumpra a obri-
gação de pagar o salário
profissional.

O sindicato avisa que está de
olho e vai acompanhar o caso
de perto. Quem paga errado
para duas vezes.

Cadê a
diferença da
substituição,

Desvio de função e desmotivação
gação de pagar o salário do
profissional.

A empresa precisa valorizar os
seus trabalhadores e evitar um
clima de desmotivação no chão
da fábrica.

PÉSSIMAS CONDIÇÕES
DE TRABALHO

Apesar do sindicato já ter cobrado
da empresa, inúmeras vezes,
continuam os mesmos proble-
mas. Galpão continua muito
quente, sem ventilação adequa-
da, com forte cheiro de produtos
químicos.

Semana que vem, o sindicato fará

novamente cobranças para que
sejam solucionados problemas
que estão afetando a saúde do
trabalhador e que podem afetar
a produção.

CURSO FORA DA JORNADA
É HORA EXTRA

O sindicato recebeu informação
que a Litografia Valença quer
realizar curso para trabalhadores
em dia de folga.

Conforme a CLT, é garantido ao
trabalhador o direito de receber
como horas extras o período em
que o empregado esteja à dis-
posição do empregador.



Quem é Paulo Guedes?

É empresário, formado pela
Universidade de Chicago, título
que conseguiu com auxílio de
bolsa do CNPQ. Foi um dos
fundadores do Banco Pactual e
de vários fundos de investimentos
e empresas. Foi um dos funda-
dores do Ibmec, criado para ser
um instituto de pesquisas sobre o
mercado financeiro e também
do think tank conservador Insti-
tuto Millenium.

Guedes diz pretender fazer no
Brasil as reformas que foram feitas
no Chile de Pinochet: banco

central independente, câmbio
flutuante, equilíbrio fiscal e o
regime de capitalização da
previdência

É investigado por suspeita
de fraude na gestão de fundos
de investimentos. Desde 2009,
esses fundos de investimento
receberam aportes no valor de
R$1 bilhão de reais, oriundos
de fundos de pensão  de em-
presas estatais brasileiras (des-
tacando-se os fundos: Previ,
do Banco do Brasil; Petros, da 
Petrobras; Funcef, da Caixa

Econômica Federal, e Postalis,
dos Correios) que estão sob in-
vestigação de forças-tarefa
da Polícia Federal, dentre as
quais a Operação Greenfield,
cujo foco são as aplicações na
modalidade Fundo de Investimento
em Participações, FIP.

Segundo o MP, depois de receber
os recursos dos fundos de pensão, o
Fundo BR Educacional, administrado
por Guedes, investiu o dinheiro de
seus cotistas em apenas uma
empresa, a HSM Educacional S/A,
também controlada por ele.

Ou seja, Ministro da Economia do “novo governo” e um representante
da especulação do mercado financeiro, aquele que tira dinheiro da

produção que gera emprego e injeta dinheiro na agiotagem

- FIM DO 13º SALÁRIO
- FIM DO FGTS
- FIM BONIFIC. DE FÉRIAS
- FIM DAS FÉRIAS

Na fala do “novo governo” os
trabalhadores têm que optar
pela Carteira de Trabalho Azul,
com direitos mas desem-
pregado ou pela Carteira Verde
e Amarela, empregado, mas
sem ne-nhum direito.

Com essa mudança, os
trabalhadores estarão voltando
ao século 19, quando se
trabalhava por um prato de
comida.AÍ O PATRÃO VAI DEITAR E ROLAR!
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