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CAMPANHA SALARIAL 2019

Após duas reuniões com os
representantes da M.A.
Magneto, a direção do Sindi-
cato dos Metalúrgicos deci-
diu levar a proposta que foi
apresentada à apreciação
dos trabalhadores.

Mesmo diante dos problemas
econômicos no país e da
situação das empresas na
região, a direção do sindicato
vem trabalhando, de forma
intensa e responsável, através

Magneto apresenta
proposta para

renovação do ACT
Sindicato vai levar a proposta
à votação amanhã, das 5h às
16h, na portaria da empresa

de muito diálogo com os
trabalhadores e as empresas,
no sentido de achar uma saída
conjunta para esse momento.
E que o conjunto dos traba-
lhadores se mantenha empre-
gado e que haja avanços e
conquistas nas negociações,
sem nenhum retrocesso.

O sindicato levará a proposta
(ver abaixo) à votação ama-
nhã, dia 16/4, das 5h às
16h, na portaria da empresa.

SEM REAJUSTE SALARIAL;

PPR: R$ 4.500, COM ADIANTAMENTO DE R$ 4.000, A SER
PAGO NO PRÓXIMO DIA 18/4. O PAGAMENTO DOS
AFASTADOS POR DOENÇA SERÁ FEITO JUNTO COM A 2ª
PARCELA EM FEV./2020;

TICKET ALIMENTAÇÃO: R$ 262;

AUXÍLIO MATERIAL ESCOLAR/DEPENDENTE: R$ 204;

RENOVAÇÃO DO BANCO DE HORAS.

VEJA ABAIXO A PROPOSTA:

“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.



Centrais lançam 1º de
Maio em defesa dos

direitos dos trabalhadores
Na última quinta-feira, as cen-
trais sindicas fizeram um ato
na região central da capital
paulista para lançar o 1º de
Maio unificado, para promover
uma grande manifestação de
combate à reforma da Previ-
dênciae em defesa dos direitos
dos trabalhadores.
A ato do 1º de Maio unificado
será na Praça da República,
no Centro de São Paulo, das
10 às 18 horas, e contará com
a presença de artistas. A
unidade de todas as centrais
em torno do 1º de Maio é
inédita e deve acontecer em
outros Estados.
Durante a mobilização na
quinta-feira, os sindicalistas
destacaram a necessidade de

somar esforços para combater
a PEC 06/2019 e as medidas
do governo contrárias aos
trabalhadores e ao movimento
sindical.
A avaliação do movimento é
que esse é “o grande feito deste
ano”, a união das centrais em
torno do 1º de Maio. E que a
maturidade falou mais alto. Se
não tiver essa unidade, os
trabalhadores não conseguirão
enfrentar o inimigo. E ainda,
que o que esse governo quer é
enterrar o direito à aposenta-
doria, estender o tempo de
contribuição. Éles fizeram a
reforma trabalhista e a lei da
terceirização irrestrita pro-
metendo emprego, e só veio
desemprego.

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.


