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Empresas iniciam
as negociações do

ACT 2019/2020

Esta semana, o sindicato iniciou
as negociações com algumas
empresas terceirizadas da
Volkswagem Caminhões, entre
elas MSX, Racing, Semcon,
G.I.Group, para renovação do
Acordo Coletivo 2019/2020.

As empresas têm apresentado
suas dificuldades de mercado,
baixa nas vendas e, consequen-
temente, dificuldades de reajustes
nos preços dos serviços. Esse é
o principal problema encontrado.

Diante disso, foram apresentadas
propostas com um valor inferior
ao que foi proposto no Acordo
Coletivo do ano passado, e isso
tem atrapalhado as negociações.

Na reunião, que ocorreu na terça-
feira, dia 2/4, o sindicato recusou
em mesa a proposta que envolveu

CNBB expressa
“preocupação”
com a reforma
da Previdência
Dom Leonardo Steiner se reuniu
com dirigentes sindicais sobre as
preocupações dos trabalhadores em
relação à proposta do governo que
acaba com o direito à aposenta-
doria e entrega a Previdência Públi-
ca aos banqueiros.

Dom Leonardo registrou o posi-
cionamento da CNBB que aponta
fortes preocupações com a PEC 6/
19, em particular com a des-
constitucionalização e a capita-
lização da Previdência Social, além
de requerer amplo debate na so-
ciedade para encontrar as melhores
saídas, sem atingir direitos da classe
trabalhadora, principalmente dos
mais pobres.

Os dirigentes sindicais expuseram
as diversas razões que levam o
movimento a se contrapor à defor-
ma e saudaram o posicionamento
firme da CNBB e a própria Cam-
panha da Fraternidade.

Enquanto milhões de pessoas
continuam desempregadas ou
vivendo de bicos, banqueiros e
grandes empresários se aprovei-
tam dos juros altos, do desmonte
do Estado e da redução de direitos
sociais e trabalhistas.

Dom Leonardo foi enfático em
afirmar que o Estado tem o dever
de amparar seu povo e alertou que
o fim da previdência social e
pública pode levar ao aumento da
violência e da miséria na medida
em que retira renda necessária
para o sustento das famílias.

reajuste nos salários e benefícios.

O sindicato entende a situação
de crise que o país enfrenta,
porém não pode ser na conta
dos trabalhadores que vai parar
esse prejuízo. O governo tem
que apresentar medidas para
melhoria na economia, con-
forme sinalizou ainda em cam-
panha eleitoral. Os trabalha-
dores estão cansados de ser
penalizados, hora com o medo
do desemprego e hora com
salários defasados e sem pers-
pectivas de rever as perdas.

O sindicato expôs às empresas
que concorda em negociar rea-
justes a partir do INPC. E aguar-
da para retornar à mesa de
reunião para discutir valores
mais justos.



“Caititu fora da
manada é “papa”

de onça”
“Caititu fora da manada é “papa”
de onça” é um antigo ditado, que,
simplificando, quer dizer que o
caititu, que é um animal que,
quando se afasta do grupo, torna-
se presa fácil para os felinos.

O que o sindicato quer dizer com
isso? Quer alertar aos traba-
lhadores que quando o traba-
lhador decide sair do sindicato,
provavelmente, ficará mais vulne-
rável e mais fragilizado nas mãos
do patrão.

Nos últimos meses, muitos
trabalhadores pediram para se

sindicalizar, enquanto alguns estão
pedindo para sair do sindicato.

Hoje, principalmente, após a
reforma trabalhista, o contexto é
muito mais desfavorável á luta
pela manutenção dos direitos dos
trabalhadores e, pior ainda, para
novas conquistas. Portanto,
unidos e organizados, os traba-
lhadores tem mais chances de
novas conquistas e barrar a
retirada de direitos.

Não é interessante ir na contra
mão da história. O caminho é unir
forças para enfrentar os patrões.

O sindicato doou uma TV de
32’ (Philco) e esta divulgando
a campanha de solidariedade
para ajudar no tratamento de
Natã da Silva Fortunato, filho do
colega Anderson Borges Fortunato,
QUE trabalha na linha trim 2
da Kroschu, que está com
leucemia, internado no Hospital
Quinta D´or.
O sindicato informa que a rifa está
nas mãos dos companheiros
Ceará e André Beiço.
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