
Sindicato mobiliza
campanha salarial

A direção do Sindicato dos
Metalúrgicos inicia a mobi-
lização dos trabalhadores
para a campanha salarial
2021, no Sul Fluminense.

E como não poderia ser di-
ferente, prioriza consultar a
categoria sobre quais as
reivindicações que os tra-
balhadores da Nissan que-
rem que conste na pauta de
reivindicações, a  ser, em breve,
encaminhada aos represen-
tantes da empresa.

CHEGOU A HORA DE LUTAR PELOS SEUS DIREITOS!

BOLSONARO: UM
GOVERNO  CONTRA OS

TRABALHADORES

Desde o ano passado, preven-
do uma economia de R$ 37
bilhões, a equipe econômica
do atual governo estuda
retirar da Constituição Federal
a previsão de que o salário
mínimo seja corrigido pela
inflação. Inclusive, ele já disse
que o país não voltou a cres-
cer e gerar empregos jus-
tamente pelo alto valor do
salário mínimo,  que dificulta
as contratações e novos in-
vestimentos no país. O que
esse governo não se preocu-
pa é em cortas gastos como
as regalias e privilégios dos
políticos da alta cúpula do
seu governo.

Contrário ao que foi prometido
pelo governo, as reformas tra-
balhista e Previdenciária só
trouxeram prejuízo para os
trabalhadores e aposentados.

Prometendo a retomada de
crescimento e empregos, a
cúpula do governo, além de
enganar o povo brasileiro, pre-
carizou os contratos de traba-
lho, nas duas modalidades:
trabalho intermitente e tem-
porário. Situações que im-
plicam,  em regra,  precari-
zação da mão de obra, perda
de direitos e redução do
salário. Além de ambas tor-

narem praticamente impos-
sível  se aposentar.  Aliás, ambas
causam empobrecimento e
naturalização das desigual-
dades sociais.

O único setor que se deu bem
com as reformas é aquele que
recebe do Estado na forma de
juros e amortizações da dívida
pública. De acordo com levan-
tamento da Auditoria Cidadã
da Dívida, em 2018, 40,6% da
receita do governo federal
foram usados para o serviço da
dívida pública. Saúde ficou
com 4,09% e educação, com
3,62%. O resto é papo furado.

REFORMAS SÓ BENEFICIARAM
MERCADO, EMPRESÁRIOS E RICOS



Sindicato consulta o trabalhador para
criar a pauta para Acordo Coletivo 2021

A partir de hoje, a direção do
Sindicato dos Metalúrgicos inicia
a campanha salarial 2021, na
luta por reajustes e benefícios no
acordo coletivo.

É desta forma que a direção do
sindicato pretende saber quais as

principais reivindicações dos traba-
lhadores para o Acordo Coletivo de
Trabalho 2021.

O sindicato ressalta a importância
dos trabalhadores responderem a
pesquisa e colocarem na urna, que
estará disponível na portaria da

empresa, para que na mesa de
negociação fique tranquilo que
estará buscando atender às ne-
cessidades dos metalúrgicos.

A pesquisa será recolhida até
sexta-feira, dia 12, na portaria da
empresa.

Mais uma vez, esse governo só favorece os
empresários e não cumpre com o seu compromisso
de campanha, não reajustando a tabela de
desconto do Imposto de Renda.

Daqui a pouco o trabalhador vai pagar tanto para
o Imposto de Reonda que não vai sobrar nem o
valor de um salário mínimo no seu bolso.

Escolha cinco ítens que você gostaria que constasse na pauta de negociação para o Acordo Coletivo de
Trabalho 2021:

1.

2.

3.

4.

5.

Governo não altera a tabela do
Imposto de Renda


