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GRUPO SEB-ARNO

Metalúrgicos aprovam
proposta para o Acordo

Coletivo 2019/2020

Trabalhadores do Grupo Arno-
Seb aprovaram por 63% dos
votos a proposta da empresa
para a renovação do Acordo
Coletivo de Trabalho 2019/
2020. A votação ocorreu na
última sexta-feira (5/4) e con-
tou com a partipação de 419
metalúrgicos da unidade de
Itatiaia.

Entre os votantes, 264 (63%)
disseram SIM (37%) a propos-
ta, enquanto 155 disseram
NÂO. Não houve votos bran-
cos ou nulos.

A proposta aprovada incluí 3%

A proposta foi aprovada por mais de
60% dos votos dos trabalhadores

de reajuste salarial para quem
ganha até o teto salarial de
R$7.300. Acima do teto o rea-
juste será fixo; Cartão Alimen-
tação de R$250, a partir de
maio (reajuste de 25%); e a
nova jornada de trabalho, que
iniciará no dia 6 de maio.

TRABALHADORES
CONQUISTARAM TAMBÉM

A NOVA JORNADA
Finalmente, uma jornada de
trabalho mais justa, um modelo
que deverá atender a grande
maioria, garantimdo mais qua-
lidade de vida ao trabalhador e
a sua família.

VEJA ABAIXO O RESULTADO:

SIM=264 (63%)
NÃO= 155 (37%)
TOTAL=419 VOTOS

“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
trabalhadores que quando o
individuo decide sair do
sindicato, ficará mais vulne-
rável e mais fragilizado nas
mãos do patrão.
Nos últimos meses, muitos
pediram para se sindicalizar,
enquanto alguns estão pe-
dindo para sair do sindicato.
Hoje, principalmente, após
a reforma trabalhista, o con-
texto é desfavorável à luta
pela manutenção dos direitos.
E, pior ainda, para novas
conquistas. Portanto, unidos
e organizados, os trabalha-
dores tem mais chances de
novas conquistas e barrar a
perda de direitos.



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 go-
verno Bolsonaro que acaba com
o direito à aposentadoria e
entrega a Previdência Pública a
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 para o tema, 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.


