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Campanha Salarial 2017

Patrões querem rebaixar nossos salários
/ vai decidir nosso rumo
Assembleia dia 10/10
Após algumas reuniões de negociação, o patronato
continua sem apresentar nada significativo para a nossa
campanha salarial. A nossa data base é 1º de outubro, mas
até o momento sinalizaram apenas com a inflação oficial, o
que está muito aquém das necessidades dos metalúrgicos.
No dia a dia, sabemos que os preços de itens básicos de
consumo têm subido todo mês, às vezes até mais de uma vez
por mês (veja no quadro ao lado). Nossa luta é por aumento
digno e melhores condições de trabalho. A crise econômica
não é culpa dos trabalhadores, que produzem diariamente
nas empresas.
Por isso, o Sindimetal-Rio tem estado diariamente na
porta das empresas para dialogar com os trabalhadores os
rumos da nossa campanha. É hora de intensificar nossas
ações e unir a categoria para a luta. Esse é o recado para
este patronato que não valoriza o trabalhador.
Portanto, é preciso a participação e a presença dos
metalúrgicos na assembleia do dia 10 de outubro. A união
é a principal força da categoria. Não aceitaremos uma
proposta rebaixada, que achata nossos salários. Compareça
e ajude a mobilizar os companheiros para a assembleia!!!

Enquanto isso, os preços do
dia a dia sobem absurdamente
Setembro: botijão sofreu dois aumentos

Reajuste no combustível

+ 12,2%
+ 6,9
+ 10%

A taxa de luz também subiu

MAIS
CARA

Alimentação mais cara na mesa

Batata (+16,08%)
Tomate (+12,09)
Cebola (+9,15)
*Média IPCA

Sindicato dos Metalúrgicos do Rio de Janeiro

Rio de Janeiro, outubro de 2017

Na luta por mais empregos e aumento justo para os metalúrgicos
O Brasil e o Rio de Janeiro vivem uma crise econômica e política. O país vive um processo de desindustrialização,
com o fechamento de empresas e postos de trabalho. Ao mesmo tempo, o governo e o Congresso Nacional promovem
o fim dos direitos sociais, trabalhistas e previdenciários.
O Sindimetal-Rio tem participado de diversas articulações em Brasília e no Rio de Janeiro em atos de unidade em
torno da defesa da indústria nacional, da geração de emprego e valorização do trabalho.
“Temos buscado a unidade dos trabalhadores e de representantes da indústria nacional que querem ver o país
voltar a crescer e gerar empregos. Essa crise é prejudicial para todos. Nossa categoria passe por sérias dificuldades,
mas vamos lutar para mudar isso. O governo precisa retomar os investimentos da Petrobrás para alavancar nossa
economia, reabrir as empresas e criar empregos. Só assim vamos sair da crise e ter salários melhores para todos”,
afirma o presidente do Sindimetal-Rio, Jesus Cardoso.

Assembleia na Rassini

Assembleia na Ebse

Assembleia na Fabrimar

Ato na Petrobrás

Audiência na Alerj

Em defesa do emprego na Alerj

Negociação salarial

Na luta por direitos trabalhistas

Brasília: busca por recursos

Niterói: reunião com o prefeito

Por nenhum direito a menos

Assembleia na SPG

Assembleia na Apolo

Reunião na Atlas

Assembleia na Niagara

Reunião na Otis
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