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Dia 16/02 tem assembleia dos
trabalhadores nas metalúrgicas

  O início do ano traz muitas ex-
pectativas. Muitos trabalhadores
esperam a solução dos vários
problemas que acontecem no dia
a dia no ambiente de trabalho
assim como um reajuste salarial
que atenda o mínimo das neces-
sidades.
  Mas entre o objetivo de melhoria
e a realidade do dia a dia, existe
uma distância considerável.
Porém, isso não deve tirar o ânimo
de ninguém, muito pelo contrário,
precisamos buscar o que quere-
mos, ou seja, um salário digno e
condições de trabalho decentes.
  É sempre bom lembrar que é na
Campanha Salarial o momento
certo em que podemos discutir os
assuntos do interesse da nossa
categoria garantindo direitos e
ampliando as conquistas.

E o que você pode  fazer
pra mudar essa situação?

  Pra começar a mudar os tra-
balhadores nas empresas meta-
lúrgicas que têm data-base em
abril, devem participar das cha-
madas do Sindicato como da
assembleia da Campanha
Salarial que acontece no
próximo dia 16 de fevereiro,
com primeira chamada às
18h30 e segunda às 19h.
  Na assembleia vamos elaborar,
discutir e aprovar a pauta de reivin-
dicações que será encaminhada
para os Sindicatos patronais
(Simees, Sindifupi e Sindisider).
Além disso, também estão sendo
convocados os trabalhadores nas
empresas com acordos indivi-
duais relacionadas a seguir:

- AURESEG
- COMPASS
- CTM Usinagem
- DNA Alumínio
- ENERGÉTICA SOLAR*
- F&J Envidraçamentos*
- MPE Engenharia*
- Retífica SANTISTA
- SANISA
- VISION Engenharia
- XAVIER & MADÓGLIO JR.
  Para entrar com o pé direito na
campanha é necessária a partici-
pação de todos e todas.
  A assembleia será realizada na
subsede do Sindicato, em Santos,
situada na Av. Ana Costa, 55 - Vila
Mathias. Participe!
(* Empresas que irão discutir
esse ano as cláusulas Sociais
e Econômicas)

Participe da assembleia e traga mais
companheiros que trabalham com você.

Preços dos itens da cesta básica
aumentam todos os dias
  Está cada vez mais difícil levar o
alimento para o sustento da família.
Os preços dos alimentos são
reajustados todos os dias impedin-
do que os trabalhadores e suas
famílias se alimentem correta-
mente.
  Então, a hora é agora de mudar
essa situação atendendo as cha-
madas do Sindicato pois temos
que recuperar o poder de compra.
  Participe da Campanha Salarial.
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Sugestões, dúvidas ou ataques
aos seus direitos e

irregularidades na empresa?

“Zé, estou recebendo R$ 25,00 de Vale
Refeição por dia e meu patrão disse que
tá certo.”
- Tá errado, o Vale Refeição é no mínimo
R$ 33,50 por dia.

Vamos fortalecer a luta contra os ataques dos
patrões e de qualquer governo por nenhum direito

a menos e para avançar em novas conquistas

Não há o que esperar: a revogação das Reformas Trabalhista e da
Previdência só virá com  a mobilização da classe trabalhadora
 Fomos à Brasília na reunião das centrais sindicais com Lula para dizer que
não se avança em melhores condições de vida e trabalho e respeito às
liberdades democráticas se não houver a devolução dos direitos arrancados.

  No dia 18 de janeiro, a Intersindical-
Instrumento de Luta e Organização da
Classe Trabalhadora foi até Brasília
participar da reunião das centrais
sindicais com o presidente Lula/PT ,
nossa decisão de  participar dessa
atividade foi novamente registrar que é
preciso devolver à classe trabalhadora
direitos retirados principalmente pelos
governos de Temer/MDB e Bolsonaro/
PL, através das reformas trabalhista de
2017 e da Previdência em 2019.
  Estivemos presentes nessa atividade com
companheiros dos Sindicatos dos
Metalúrgicos de Campinas e região/, Limeira
e região e da Baixada Santista, também do
Sindicato dos Têxteis de Blumenau/SC,
Radialistas de SP, Trabalhadores nos
Correios e Detran.MT, Trabalhadores no
Saneamento do DF entres outros que
representaram o conjunto da Intersindical
para registrarmos que diferente da maioria
das centrais sindicais que só querem sa-
ber da volta do financiamento sindical, nós
estamos empenhados para recuperar os
direitos que foram duramente atacados com
essas reformas.
  Registramos que num país em que
houve um genocídio aos indígenas e
que não houve punição, que escravizou
negros e não houve punição, que impôs
uma ditadura financiada pelo Capital que
torturou e matou e até hoje os
responsáveis pelos crimes não foram
punidos produz o que vimos no dia 08
de janeiro em  Brasília, uma alienação
que faz com que pessoas sejam
manobradas por aqueles que querem a
volta de um dos períodos mais sombrios
que vivemos no Brasil.
  Por isso é preciso punição a quem

praticou os atos golpistas, mas
principalmente é preciso punir quem
financiou e planejou entre eles, o ex-
presidente, o genocida Bolsonaro. En-
tre os  financiaram e planejaram os atos
golpistas estão aqueles que lucraram
muito com a reformas que atacam os
trabalhadores.
  Registramos que não se avança em
liberdades democráticas se não avança
os direitos para o conjunto da classe
trabalhadora: tanto a reforma trabalhista
como a da Previdência pioraram a vida
dos trabalhadores, salários foram
arrochados, direitos foram eliminados,
o desemprego aumentou e se aposentar
ficou praticamente impossível para
centenas de milhares.
  Com o fim da ultratividade, que era a
garantia dos direitos  nas Convenções
e Acordos Coletivos de Trabalho
mesmo que não houvesse renovação
de Acordo na próxima data-base, fez
com que os patrões aumentassem ainda
mais seus lucros atacando direitos
fundamentais.
  Por tudo isso é preciso retomar esses
direitos tão importantes para o conjunto da
classe trabalhadora. essa mobilização está
entre a prioridade da Intersindical, diferente
das outras centrais sindicais que em sua
maioria já antes da reforma trabalhista
aceitaram acordos com a redução de
salários e direitos.
  Não temos nenhuma ilusão de que o
governo Lula vai enfrentar os patrões e
a maioria dos deputados e senadores
que apoiaram essas reformas,  é só na
base da pressão e de muita luta em cada
local de trabalho e nas ruas que
garantiremos as nossas reivindicações.

“Zézão, esse mês recebi meu pagamento
no dia 11, ou seja, com atraso.  E fica por
isso?”
- A data de pagamento do salário e até o
dia 05 de cada mês e se a empresa atrasar
você tem direito à multa de 5% a 10% do
menor piso salarial da categoria.

“Zé, meu patrão disse que usar máscara
para pintura é besteira.”
- Negativo, a máscara é essencial para
proteger sua saúde e o fornecimento pela
empresa é obrigatório.

“Zézinho, sou mecânico e trabalho com
graxa, óleo e desengraxante. Tenho
direito a insalubridade?”
- Sim, todos os trabalhadores que prestam
serviço em ambiente insalubre tem direito
ao adicional e o grau de risco será
definido por meio de um laudo, ou seja,
10%, 20% ou 40% do salário mínimo.

“Zé, como faço pra saber se meu patrão
está pagando minha contribuição do
INSS?”
- É fácil, é só fazer o cadastro no https://
meu.inss.gov.br e verificar no CNIS.

“Zézinho, meu patrão costuma gritar com
a gente e se acha o dono da razão, inclusive
fica nos chamando de burro.”
- Burro é ele porque está cavando um
passivo trabalhista. Além disso, ele pode
ser até preso pois isso é assédio moral,
ou seja, é crime.

Telefones dos diretores do Sindicato: Cascata: 99141-7684 - Humberto: 99716-851 - Maicon: 98185-2928 - Gato: 99716-8512 - Elton: 98185-2929 - Ramiro:98189-
1839 -  Ivan: 98117-7109 - Dilson: 99721-2585 - Luizão: 99136-3319 - Matheus: 98850-7577 - Cassius Clay: 99626-2063 - Maurício: 99767-0616 - Rodrigues: 99747-
6815 - Willians: 99136-5460 - Lamunier: 99646-9300 - Ismael: 99136-6757 - Fernando: 99136-8963 - Edson: 99136-6397 - Julio: 99105-4037 - Luciano: 98185-2888.




