
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 diferen-
te, prioriza consultar a catego-
ria sobre quais as reivindicações
que os trabalhadores querem
que conste na pauta de reivindi-
cações, a  ser, em breve, encami-
nhada aos representantes da
empresa.

CHEGOU A HORA DE LUTAR PELOS SEUS DIREITOS!

BOLSONARO: UM
GOVERNO  CONTRA OS

TRABALHADORES
Desde o ano passado, prevendo
uma economia de R$ 37 bilhões,
a equipe econômica do atual
governo estuda retirar da Cons-
tituição Federal a previsão de
que o salário mínimo seja corri-
gido pela inflação. Inclusive, ele
já disse que o país não voltou a
crescer e gerar empregos justa-
mente pelo alto valor do salário
mínimo, que dificulta as con-
tratações e novos investimentos
no país. O que esse governo não
se preocupa é em cortas gastos
como as regalias e privilégios
dos políticos da alta cúpula do
seu governo.

O grupo de super ricos brasileiros
cresceu em 2020. São 20 novos
bilionários em ano de pandemia, se-
gundo a revista Forbes. De acordo
com a apuração, o Brasil contabiliza
em abril deste ano um total 65 indi-
víduos cujas fortunas ultrapassam
um bilhão de dólares. No todo, o
montante avaliado desse grupo
corresponde a cerca de US$ 212 bi-
lhões (R$ 1,2 tri). Valor que chegou a
quase dobrar: os novos super ricos do
país adicionaram 85 bilhões de dó-
lares (R$ 477,15 bi) a essa conta.

O Brasil ficou em 7° colocado no
ranking de países que mais adici-
onaram bilionários à sua popula-

MESMO COM PANDEMIA, BRASIL
GANHOU 20 NOVOS BILIONÁRIOS

ção em 2020.

Do outro lado da moeda, o Brasil tam-
bém está entre os dez países que
mais concentram renda. De acordo
com informações do Tribunal de Con-
tas da União, mais de 30% da popu-
lação brasileira teve de ser atendida
pela primeira etapa do auxílio
emergencial nos primeiros meses da
pandemia - são cerca de 68 milhões,
além de 57 milhões na segunda ro-
dada do programa em setembro.
2020 também foi o ano em que o país
voltou a ser assombrado pelo retor-
no ao Mapa da Fome, do qual saiu em
2014. Ou seja, os ricos ficaram mais
ricos e os pobres ainda mais pobres.



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 cole-
tivo 2021/2022.

É desta forma que a dire-
ção do sindicato pretende
saber quais as principais
reivindicações dos traba-
lhadores para o Acordo Co-
letivo de Trabalho 2021.

O sindicato ressalta a im-
portância dos trabalhado-

res responde-
rem a pesqui-
sa e coloca-
rem na urna,
que estará dis-
ponível na por-
taria da empre-
sa, para que na
mesa de nego-
ciação fique
tranquilo que
estará bus-
cando  aten-
der às necessidades   dos
metalúrgicos.

Qual a função que você exerce na empresa?

Quanto tempo você trabalha na empresa?

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

1.

2.

3.

4.

5.

A pesquisa será recolhida
durante na 4ª feira, 14/4, na
portaria da empresa.


