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Reforma da Previdência
Trabalhadores pelo direito de aposentar

A reforma da previdência proposta pelo governo
federal, e agora em discussão no Congresso Nacional,
é um sério ataque aos direitos dos trabalhadores. A
proposta acaba, por exemplo, com a contribuição
patronal e do governo para a aposentadoria, jogando
a conta nas costas dos trabalhadores.
Se for aprovada, vamos ter que trabalhar por mais
anos, contribuir mais e ganhar uma aposentadoria
menor. A idade mínima para aposentar será de 65
anos, para os homens, e 62 para as mulheres. A
contribuição mínima passa de 15 para 20 anos. Para
receber 100% do benefício será preciso contribuir por
40 anos. Na atual situação de desemprego que o país
passa, com alto número de desemprego e rotatividade,
fica muito difícil conseguir esse tempo mínimo. Ou
seja, muitos trabalhadores nunca conseguirão ter uma
aposentadoria.
O governo diz ainda que reforma da previdência vai
gerar emprego. Mais uma lorota! Pois diziam o mesmo
com a aprovação da terceirização total e a reforma

trabalhista. Quantos empregos foram criados a partir
delas? Nenhum!!!
A proposta também ataca os direitos de quem já é
aposentado. O trabalhador que já se aposentou perde o
direito de indenização no caso de demissão, direito que
já adquiriu e possui atualmente. A multa equivalente a
40% do FGTS voltará para o bolso do patrão.
“O Sindimetal-Rio se soma nesta luta e está com a
população nas ruas protestando e lutando em defesa
de uma aposentadoria justa para todos”, declara o
presidente do Sindicato, Jesus Cardoso.
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Brasil segue sem rumo,
sem emprego e oportunidades
A situação econômica do Brasil continua uma
calamidade. No Rio de Janeiro o cenário também
é de total falta de esperança. A economia não
melhora, as empresas sem novas encomendas e
sem contratações. O desemprego bate recorde.
Atualmente já são mais de 13 milhões de brasileiros
sem poder levar um centavo pra casa. Outros tantos
milhões estão vivendo de bicos, com serviços sem
quaisquer direitos trabalhistas, debaixo de chuva e
de sol.
Os governos – federal, estadual e municipais –
nada fazem para mudar essa situação. É preciso
criar um programa de desenvolvimento, com
investimentos para gerar emprego imediatamente
para milhões de trabalhadores. A indústria naval
segue paralisada, um setor responsável por uma
grande cadeia produtiva, que poderia gerar milhares
de vagas de trabalho de forma direta e indireta.
Ao mesmo tempo, a ganância dos patrões
continua. Querem retirar direitos e achatar os
salários. Enquanto isso, o preço de tudo sobe: luz, gás
e alimentação tiveram reajustes, e os trabalhadores
continuam recebendo uma mixaria de salário.
A união dos trabalhadores é o caminho para cobrar
uma mudança de rumo no país. É preciso olhar para
a população, que sofre com essa situação. Precisa
de investimentos e fazer a indústria crescer para
contratar mais. Só assim teremos um Brasil melhor
para todos!

Jesus Cardoso - Presidente do Sindimetal-Rio
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Em breve, a Colônia de Férias
dos Metalúrgicos
Os metalúrgicos sindicalizados terão muito em breve
um novo espaço de lazer. Localizado na Costa Verde,
em Muriqui, a Colônia conta com piscina privativa,
churrasqueira e área de lazer, além de quarto com ar
condicionado, banheiro e cozinha. Um espaço para a
família metalúrgica, perto da praia e da cachoeira.
Esse espaço está reservado para você e sua família.
A Colônia recebeu o nome do metalúrgico José Ferreira
Nobre, atual presidente Grêmio dos Aposentados. Seja
sindicalizado e desfrute deste cantinho maravilhoso dos
metalúrgicos. E vem muito mais por aí!
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PLR é dinheiro no bolso do trabalhador
Na Retibrás, foi aprovada a PLR (Participação de Lucros
e Resultados) no valor de R$ 520,00. O resultado positivo
veio depois de negociação com essa empresa de retífica de
motores e a importante participação dos trabalhadores,
que garantiram mais essa conquista. A unidade dos
trabalhadores faz com que o avanço aconteça. A luta
continua em busca do reconhecimento da empresa
aos trabalhadores por um PPP que dê a condição da
aposentadoria especial.

Retibrás

Mais uma PLR conquistada: O Sindimetal-Rio fechou
a PLR de 2019/2020 na retífica TFH, em Nova Iguaçu,
no valor de R$ 650,00. Mais uma vez foi importante a
mobilização dos trabalhadores, que agora seguem na
luta por melhores condições de trabalho. Na Rassini já foi
paga a primeira parcela de PLR.
TFH

Também já foi fechada e paga aos trabalhadores a PLR da
empresa Well Transportes Rodoviários. Os trabalhadores
se reuniram com o Sindicato para fechar mais este acordo,
que garantiu ganhos para os funcionários da Well.
Da mesma forma, na Otis, do setor de elevadores, o
Sindicato conseguiu mais uma vitória com o pagamento da
PLR no valor de R$ 3.541,00. O Sindimetal-Rio negociou
com a empresa e fechou a PLR para os trabalhadores. Mais
uma conquista a partir da mobilização dos metalúrgicos.

Sindicato debate mudança de horário
e assédio na Nexans
A direção do Sindimetal-Rio esteve no dia 4 de junho,
na Nexans, para uma reunião com a empresa. O Sindicato
foi tratar da mudança de escala dos trabalhadores e
denúncias sobre assédio.
O Sindimetal-Rio continuará acompanhando o caso
para que tudo se resolva o mais rápido possível. É
importante que os funcionários da empresa continuem
atentos e acompanhem os novos andamentos.

Otis

Reivindicações na Litografia Valença
Na Litografia Valença, segundo os trabalhadores(as),
há dois anos que a empresa não pratica a política de
cargos e salários. Os funcionários estão sem receber
promoções e trabalhando como operador júnior em várias
máquinas (estamparia/ montagem). Tem trabalhadores
com doenças ocupacionais. Segundo informações dos
funcionários, estão acontecendo cobranças exageradas
por partes da chefia e da gerência.
Os trabalhadores reivindicam aumento no ticket de
alimentação. A empresa vive um grande momento com
os faturamentos do setor dos baldes. O Sindicato fará
uma assembleia no portão da empresa para discutir a
aprovação da pauta de reivindicação. O Sindimetal irá
apurar as denúncias.

Garantia de direitos na Nuclep
O Sindimetal-Rio, em uma ação conjunta com
a associação dos trabalhadores e o sindicato dos
engenheiros, garantiu a manutenção das horas in itinere
para os funcionários da Nuclep.
O Sindicato ainda conseguiu na justiça que os
trabalhadores tenham o direito ao desconto em folha.
Desta forma, o Sindicato garante a representação
da categoria na Nuclep e reforça a importância da
sindicalização.
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Um novo momento para o Sindimetal-Rio

Apesar dos enormes desafios, Sindicato segue firme na sua luta em prol dos direitos dos trabalhadores, pela retomada
do desenvolvimento e do emprego

Neste mês de julho toma posse a nova direção do
Sindimetal-Rio, eleita em abril deste ano. Uma diretoria
experiente e preparada para os desafios atuais do
movimento sindical, mas também renovada com novos
companheiros.
O momento é de muitas dificuldades, a crise econômica
se arrasta, sem perspectiva de melhoras. O desemprego
bate recorde. A indústria naval continua paralisada.
Mesmo assim, a nova direção terá como centro da sua
atuação a luta pelos direitos dos metalúrgicos, aliada
à cobrança da retomada dos investimentos no Rio de
Janeiro,
quedooRio
Estado
volte a receber as empresas e
Sindicato
dos para
Metalúrgicos
de Janeiro
gere empregos de qualidade.

De qualquer forma, essa batalha só poderá ter um
final feliz com a efetiva participação dos metalúrgicos.
O Sindicato somente terá força para cobrar dos patrões
e dos governos se a categoria estiver unida e mobilizada.
O momento atual é de muitos problemas, mas com a
nossa força poderemos garantir um futuro melhor para
as nossas famílias.
“Neste momento de dificuldades para o movimento
sindical, temos ainda uma responsabilidade maior
de levar a luta dos metalúrgicos. Assumimos esse
desafio e estamos pronto para lutar, sempre ao lado
dos trabalhadores”, ressalta oRiopresidente
de Janeiro, marçoreeleito
de 2019 do
Sindimetal-Rio, Jesus Cardoso.

CONVÊNIOS PARA TRABALHADORES ASSOCIADOS
Universidade Estácio de Sá
Tel: 2663-4800.
Graduação Tradicional
Graduação Tecnológica
Pós-graduação
Ensino a distância
*Conheça os cursos: www.estacio.com.br

Convênio Clínica Médica Hoverly
Tel: 3582-3034
São 33 exames laboratoriais gratuitos e outras
especialidades com desconto para os sindicalizados.
Matriz: Belford Roxo - Veja no site toda a rede
credenciada: www.clinicamedicahiverly.com.br
Escola Técnica Sandra Silva
Tels: 3867-3926 / 2573-3417
10% de desconto
Cursos: Administração, Edificações, Eletrônica,
Eletrotécnica,
Enfermagem
do
Trabalho,
Enfermagem, Logística, Mecânica Industrial, Meio
Ambiente, Química, Radiologia, Segurança do
Trabalho, Supletivo, Telecomunicações, Manutenção
Automotiva, Refrigeração, Climatização, Estética e
Informática.
*Manhã, Tarde e Noite

Ótica Dimensão
Tel: 2247-0862

Albert Sabin- Centro Oftalmológico
Taxa de manutenção para todos os exames por R$
20,00
Sede e Subsedes: Jacarepaguá (3253-0582),
Madureira (3018-4322), São João de Meriti (26551264) e Nova Iguaçu (2668-4342).

Auto Escola Princesa da Ilha
Tel: 3393-8542 / 3477-0203
Desconto para pagamento à vista
Local: Estada Rio Jequia, 1726 – Loja G – Zumbi –
Ilha do Governador.

Psicologia
40% de desconto
Contatos: Naruã (Tel: 98410-6099) ou Roberto (Tel:
98712-1292)
Rua Alfredo Moares, 44, sala 201 – Campo Grande
- Rio de Janeiro

Escola Técnica IbestEscola
Tel: 2778-4339/3890-3814
Rua Francisco Manoel, 172 – Benfica (Ao lado da
estação de Triagem)
www.ibestescola.com
*É necessário trazer declaração do Sindicato

Futuros Convênios

