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GRUPO SEB-ARNO

CAMPANHA SALARIAL:
Sindicato convoca à

votação do ACT 2019/20

Após algumas rodadas de
negociação, a direção do Sin-
dicato dos Metalúrgicos decidiu
compartilhar a proposta que
representantes do Grupo SEB-
ARNO apresentaram para a
renovação do Acordo Coletivo
de Trabalho 2019/2020.

O sindicato vem enfrentando
várias dificuldades na região,
principalmente, após as mu-
danças da reforma trabalhista,
forte ofensiva do governo de
ultradireita, que tem desmobi-
lizado as mais diversas cate-
gorias e seus sindicatos, com o
objetivo de acabar com conquis-
tas adquiridas em décadas de

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

A bancada patronal vem se for-
talecendo, 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

luta. Além de atacar à orga-
nização dos trabalhadores.

PROPOSTA DE MUDANÇA
DE JORNADA

Sobre a proposta de mudança
de jornada de trabalho, que
será votada nesse acordo, é
importante esclarecer que o
sindicato, junto com a Comissão,
veio estudando, desde o início
da planta em Itatiaia, e nego-
ciando um modelo que possa
atender aos anseios de todos
os trabalhadores que estarão
dentro desse novo regime,
garantindo mais qualidade
de vida ao trabalhador e sua
família.

A votação será na próxima sexta-feira,
dia 5/4, das 5h30 às 15h, na empresa

REAJUSTE SALARIAL: 3% ATÉ O TETO SALARIAL DE R$7.300. ACIMA DO
TETO O REAJUSTE SERÁ FIXO;

CARTÃO ALIMENTAÇÃO: R$250, A PARTIR DE MAIO (REAJUSTE DE 25%);

NOVA JORNADA DE TRABALHO: IMPLEMENTAÇÃO A PARTIR DE 6/MAIO;

PPR: SERÁ NEGOCIADA SEPARADAMENTE, LOGO APÓS A CONCLUSÃO DA
ACT 2019/2020. E, NOVAMENTE, SERÁ CRIADA UMA COMISSÃO DE
REPRESENTANTE DOS TRABALHADORES PARA NEGOCIAÇÃO.

VEJA ABAIXO A PROPOSTA:



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

Reforma da Previdência  reduz
aposentadoria por idade; quem
ganharia R$ 2 mil perde R$ 877

Hoje, na hora de calcular a média
salarial, o INSS descarta os meno-
res salários de contribuição. A
proposta do governo é considerar
todas as contribuições, portanto,
essa média acaba ficando menor
do que a atual.
Veja qual seria a perda na apo-
sentadoria: um trabalhador de 65
anos de idade, com 20 anos de
contribuição e com média salarial
de R$ 2.240,90 receberia hoje
90% da média, e sua aposenta-
doria seria de R$ 2.016,81.
Com a reforma, a média salarial
desse mesmo trabalhador cairia
para R$ 1.899,41. Ele receberia
60% da média, e a aposentadoria
seria de R$ 1.139,65, uma
diferença de R$ 877,16. Os
cálculos foram elaborados pelo
Ieprev (Instituto de Estudos
Previdenciários).

Para ter 100%, reforma exige 40
anos de contribuição

Além dessa diferença na média,
a proposta muda a regra de cál-
culo da aposentadoria. Quem hoje
tem 15 anos de contribuição, que
é o tempo mínimo exigido na
aposentadoria por idade, ganha
85% da média salarial. Se tiver
20 anos de pagamentos, terá
90% da média. Com 30 anos
de contribuição, é possível re-
ceber 100%.

Se a reforma da Previdência passar
no Congresso como está, quem
entrar na regra de transição
ganhará 60% da média se tiver
entre 15 e 20 anos de contri-
buição. Para atingir 100% da
média salarial, será preciso
contribuir por 40 anos.

RESISTIR P/ GARANTIR


