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A

previsão catastrófica que fazíamos no
final do ano passado vai se
confirmando com os golpes do
Governo Temer contra os direitos trabalhistas e
previdenciários, além de escancarar as portas das
empresas para a terceirização completa das
atividades, de forma a fugir das obrigações
estabelecidas em acordos e convenções coletivas.
O governo pressiona deputados federais e
senadores para aprovarem suas “reformas” para
eliminar direitos trabalhistas e rasgar a CLT, além
de plantar condições em que trabalhador nenhum
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conseguirá se aposentar no País.
É o caos completo! A única força de pressão
para impedir este desmanche são os sindicatos de
trabalhadores, que, depois de uma greve geral
vitoriosa em 28 de abril, se mobilizam para invadir
Brasília nos próximos dias.
Os direitos dos trabalhadores estão sendo
metralhados pelo governo golpista e todos
devemos ir para a luta na defesa coletiva dos
trabalhadores e da sociedade.
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As convenções coletivas dos trabalhadores em
concessionárias e consórcios, firmados na data-base de 1º de
março asseguraram direitos que estão hoje severamente
ameaçados pelas reformas golpistas do governo Temer.
Além de garantir a reposição inflacionária nos salários e nos
benefícios, os trabalhadores alcançaram benefícios importantes,
como o seguro de vida em grupo e, no caso das concessionárias,
manutenção da proibição de trabalhos aos domingos e feriados,
preservando o dia de descanso com as famílias.
Confira. Página 3

O

s trabalhadores e a sociedade brasileira
em geral estamos atônitos com o
desenrolar do governo Temer e de suas
articulações junto a deputados federais e senadores, para viabilizar pela pressão o apoio às suas
“reformas” para aniquilar direitos trabalhistas,
previdenciários e sociais.
Apesar do clima totalmente adverso junto à
população brasileira, que se mobiliza e se manifesta para acusar os golpes institucionais no “estado
de direito”, o ocupante do Palácio da Alvorada não
demonstra o menor escrúpulo de informar pelos
meios de comunicação sua disposição de demitir
indicados pelos parlamentares em cargos do governo. Se em algum tempo atrás algum governante foi
acusado de comprar votos no congresso para viabilizar seus projetos e até mesmo para aumentar
mandatos, como aconteceu com os presidentes
José Sarney e Fernando Henrique Cardoso, Temer
não se preocupa em divulgar que está chantageando os parlamentares para alcançar os seus propósitos.
Pior ainda, os meios de comunicação de massa
(redes de TVs e jornalões) não acusam a estratégia
de pressão governamental sobre os parlamentares,
o que, no mínimo, deixa explícito o não respeito à
independência dos poderes, caracterizando um
regime autoritário que se confunde claramente com
uma ditadura.
A população vem sendo metralhada através de
um processo de contra informação, numa tentativa
de inverter a lógica dos impactos das medidas,

falsificando a compreensão de que os trabalhadores e a população pobre
seria os principais beneficiados com as “reformas”
e de que a resistência às
medidas estariam sendo
patrocinadas por privilegiados com a situação
atual. O governo pretende que a sociedade entenda
que os cortes de direitos trabalhistas e previdenciários iriam beneficiar os trabalhadores, para viabilizar um retrocesso escandaloso em condições sociais alcançadas em séculos de lutas operárias.
A manipulação da consciência começa pelo
ataque brutal do governo golpista contra as organizações de defesa dos trabalhadores, fazendo com
que a população se volte contra os sindicatos. O
objetivo escancarado dos golpistas é acabar com os
instrumentos de defesa dos trabalhadores, imunizando o empresariado de obrigações trabalhistas e
sociais. Isto construirá uma diferença ainda mais
escandalosa entre as classes sociais, aprofundando
a violência urbana, transformando a convivência
nos grandes centros numa situação caótica e de alto
risco.
Em resumo, o que Temer e seus apaniguados
fazem com as medidas de irresponsabilidade social
é obrigar o povo a recorrer a métodos do submundo
para sobreviver, pois o trabalho só poderá ser
exercido diante de regras de exploração típicas de
um regime de escravidão.

O

s trabalhadores em concessionárias e consórcios devem ficar
atentos com os reajustes nos
direitos da categoria estabelecidos nas
convenções coletivas estabelecidas pelo
SINDCON-MG.
O reajuste salarial tanto no consórcio
quanto nas concessionárias foi de 4,69% a
partir de 1º de março, definindo novos valores
no salário de ingresso. Trabalhadores nos
consórcios em Belo Horizonte, Betim e
Contagem não podem ser contratados com
salário inferior a R$ 1.105,00 e de R$
1.011,00 nas demais localidades do Estado.
Já nas concessionárias, o menor salário de
ingresso é de R$ 1.158,00 em Belo Horizonte,
Betim e Contagem e de R$ 1.044,00 nas
demais localidades do Estado.
Um dos maiores benefícios das convenções coletivas foi a obrigatoriedade de as
empresas contratarem e pagarem sem custo
para o trabalhador o seguro de vida em grupo
e plano funerário, extensivo aos dependentes. O seguro obrigatório é de R$ 20 mil para
os trabalhadores em administradoras de
consórcios, mais R$ 3 mil de auxílio funeral.
Para os trabalhadores em concessionárias
de veículos o seguro é de R$ 15 mill, mais R$

3 mil de auxílio funeral.
Nas concessionárias, a Convenção
Coletiva garantiu a proibição dos trabalhos
em feirões, shoppings centers, quiosques,
lojas externas, exposições e eventos de
qualquer natureza aos domingos e feriados
municipais, estaduais e federais, a não ser
que acordado e homologado pelo Sindicato
em Termo Aditivo à CCT. A multa por descumprimento é de R$ 50 mil e mais R$ 1.500,00
sob cada trabalhador colocado para trabalhar
irregularmente.
Ainda nas concessionárias recomendouse que as empresas forneçam vale refeição
aos trabalhadores. Nos consórcios, o valor do
ticket refeição foi definido em R$ 15,00.
Convenções coletivas
no site do SINDCON-MG
Os trabalhadores devem ficar atentos
aos seus direitos, para se certificarem de que
as empresas cumprem com as obrigações
estabelecidas na Convenção Coletiva de
Trabalho.
Confiram os documentos que garantem
seus direitos no site
www.sindconmg.com.br

Conforme Convenções Coletivas de Trabalho 2017/2019, todos
os trabalhadores da categoria têm direito a SEGURO DE VIDA,
custeado integralmente pelas empresas. O SINDCON-MG firmou
parceria com a Win Seguros para administrar e garantir o seguro
dos trabalhadores com um capital segurado adequado à categoria.
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Q

uem acompanha os noticiários dos jornalões na
TV ou ainda compra o que sobrou de jornais
impressos está recebendo uma carga explosiva
de reportagens dirigidas e manipuladas para levar a
população acreditar que todos os males vividos no País são
resultados de “mordomias sociais” usufruídas pelos pobres e
pelos “direitos exagerados” dos trabalhadores.
Mais inacreditável ainda, o governo e os pastelões
“jornalísticos” comprados com publicidade tentam levar o
povo a acreditar que os sindicatos defendem os direitos
sociais e trabalhistas para manter privilégios. Os culpados
pela crise, segundo os golpistas, são os sindicatos, os
trabalhadores e os pobres que usufruem de medidas de
socorro social.
Desta forma, um dos principais objetivos do governo
golpista e dos patrões que lhe dão sustentação é acabar com o
movimento sindical no
Brasil, através da grande
maioria de deputados
representantes seus no
Congresso Nacional. A
lógica é simples: sem
sindicato, o trabalhador
fica isolado e terá de
reclamar sozinho do
patrão. Imagine, então
qual será o resultado.
Este será o fim de quem
está soltando foguetes
para o possível fim da
“contribuição sindical”:
ficar sozinho, sem uma
organização com estrutura para enfrentar os patrões e as
ameaças em projetos de governo e dos legislativos, sem
defesa jurídica junto à Justiça, literalmente na boca do leão.
ARGUMENTOS DOS VAMPIROS DAS LUTAS,
QUE SE BENEFICIAM DOS DIREITOS
Hoje é costumeiro encontrar trabalhador que afirma:
“não contribuo pro sindicato porque, de qualquer jeito, o que
for conquistado vem também pra mim”. Além de termos
aqui uma falta de consciência e individualismo escabroso, o
argumento atesta a falta de escrúpulos de usufruir do
sacrifício dos companheiros, que vão à luta e mantém o
Sindicato para enfrentar patrões e governos.
O que tal tipo de trabalhador não imagina é que as
convenções e acordo trazem benefício a toda a categoria é
exatamente a existência da “contribuição sindical”, que os
patrões e o governo querem acabar. Daí por diante, eventuais
benefícios de negociações e acordos com os patrões podem
vir a ser firmados estritamente para os trabalhadores
sindicalizados e quem antes tinha a atitude de gozar com a
luta dos companheiros poderá ficar fora das conquistas. É
tudo uma questão de regulamentação da baderna que o
governo vem provendo para desmobilizar a luta coletiva das
categorias.

Temos certamente um caos a espera dos trabalhadores
brasileiros, caso as reformas golpistas sejam aprovadas no
Congresso e Senado. Algumas tragédias estão bem
definidas:
1- Com o fim de direitos celetistas históricos o governo
elimina também a Justiça do Trabalho, pois não haveria mais
o que reclamar com embasamento na lei;
2- Se o trabalhador recorrer à Justiça para qualquer
reclamação terá que pagar as custas judiciais, caso perca a
ação. O patrão terá dinheiro de sobra para bancar advogados
e o trabalhador não contará mais com advogado de sindicato;
3- Acabam direitos como 13º salário, FGTS, férias de
30 dias, aviso prévio, adicionais de insalubridade e
periculosidade e tantos outros direitos consagrados na
Consolidação das Leis do Trabalho (CLT);
4- A terceirização
total já sancionada por
Temer elimina os contratos
diretos, com carteira
profissional;
5- Com isto, teremos
demissões de trabalhadores
diretos pelos patrões, para
que fujam dos direitos
estabelecidos em acordos e
convenções coletivas;
6- Os trabalhadores
terceirizados são contratados com salários mais
baixos, sujeitos a não terem
direitos estabelecidos em
suas empresas de origem que atravessam contratos para
lucrar sobre a mão de obra mais barata;
7- Vai passar a valer a contratação de trabalhadores
com “empresas individuais”, com CNPJ. Ou seja, o
trabalhador terá de abrir uma empresa indivual para ser
contratado. Isto se dá o nome de “pejotização”. Em vez de
receber 13º salário, FGTS, férias e outros direitos, este
trabalhador precisará pagar imposto de renda e encargos
como empresa, livrando o patrão para ter apenas lucro.
8- Com o possível fim da contribuição sindical,
trabalhadores de pequenas e médias empresas, além de
trabalhadores rurais, ficarão sem defesa, pois as organizações passarão a ter dificuldade de manter estruturas de
defesa coletiva da categoria. Terão dificuldade de sobreviver
também as federações e confederações de trabalhadores e as
próprias centrais sindicais. O movimento de resistência ao
governo e aos patrões sofre um grande golpe e deixa os
trabalhadores completamente ao sabor do poder econômico.
9- Os patrões ficam ainda mais fortalecidos, porque
continuam a usufruir de contribuições fabulosas do Sistema
“S” (Senai, Sesi, Sesc, Senat, Senac) para contrapor os
movimentos e demandas dos trabalhadores, desmobilizando
qualquer iniciativa de lutas.

C

omo temíamos em texto publicado neste períodico
ainda no ano passado, o País passa pelo verdadeiro
desmanche dos direitos trabalhistas,
previdenciários e sociais, garantido pela Constituição de
1988 e por séculos de lutas do movimento sindical.
O governo e deputados golpistas rasgaram a CLT e
cassaram os direitos trabalhistas com a
aprovação e sanção presidencial da
«Terceirização» geral de todas as
atividades nas empresas. Com isto, os
patrões buscam lucros maiores, vão
eliminar trabalhadores com carteira
assinada, meter a foice nos direitos
trabalhistas e sociais como FGTS, 13º
salário, férias, vale-transporte, auxíliomaternidade e outros, contratando em
seus lugares empregados terceirizados
explorados sem os mesmos direitos da
CLT e de acordos coletivos. Com a
desobrigação de empregar pela CLT,
passará a contratar trabalhador como
«empresa jurídica» (com CNPJ), que
além de não receberem direitos precisarão fornecer notas
fiscais. Ou seja, trabalhadores sem direitos e pagando
impostos para serem contratados como empresas.
É a volta ao regime de escravidão, um retrocesso de mais

O

SINDCON-MG mantém
parcerias com escritórios
jurídicos especializados
para atuar nas áreas do direito
trabalhista e previdenciário, para
atender demandas de todos os
trabalhadores e seus dependentes.
Hoje os trabalhadores precisam de
extrema atenção, sobretudo para
programarem sua aposentadoria, além
de organizar a documentação e
saberem o momento certo de ingressar
com o processo, pois um passo em
falso pode comprometer seriamente o
valor a ser recebido da Previdência
Social.
Diante das complexas relações de

de cem anos de direitos conquistados.
Para ampliar mais a exploração, querem acabar com os
sindicatos e estabelecer que as leis sejam superadas em
acordos negociados, precarizando as condições de trabalho
quando os trabalhadores ficarem sem representação e
desmobilizados.
É um verdadeiro massacre às conquistas e
direitos que demandaram lutas históricas e
sacrifício da classe trabalhadora em todo o País.
Com a pressão sobre cada deputado, cada
senador, vereadores, prefeitos e governadores,
para não termos uma sociedade à beira da guerra
civil.
To d o s p r e c i s a m o s t r a b a l h a r p e l a
conscientização dentro de nossas casas, entre os
amigos, fazer com que tenhamos clareza e
discernimento da gravidade do momento em que
vivemos e ameaças severas para a sobrevivência
de nossos filhos, de nossas famílias.
As dificuldades de agora serão transformadas
em condições absolutamente de mundo
desumano para a se viver em nosso País, moldado
pela mão carrasca de um governo que não tem
compromisso social.
O golpismo precisa ser barrado!
Com a nossa mobilização!

consumo, propriedade de imóveis,
família e sucessões que fazem parte do
dia a dia de todos, o SINDCON-MG
firmou parceria com escritório de
advocacia especializado em direito
civil.
O objetivo é ampliar o
atendimento aos trabalhadores e
familiares para os casos em que há
discussões e dúvidas acerca da
compra e venda de produtos e
serviços, financiamentos bancários,
propriedade de imóveis, divórcios,
pedidos de pensão alimentícia,
inventários, seguros, entre outros.
Agende seu atendimento pelo
telefone (31) 3464-8383.

A

reforma da Previdência Social (PEC 287)
enviada pelo governo de Michel Temer ao
Congresso Nacional, se aprovada, vai atingir,
de forma devastadora, a classe trabalhadora e a
população brasileira.
A mobilização contra a PEC 287 exige a unidade da
classe trabalhadora e do povo brasileiro, pois a reforma
atinge a todos os trabalhadores e corrói o direito social à
Previdência. Mesmo os atuais beneficiários da
Previdência pública, do regime geral ou próprio, serão
afetados pelas mudanças.
A reforma da Previdência propõe duas condições
básicas para a aposentadoria: ter pelo menos 65 anos e no
mínimo 25 anos de contribuição. No Brasil, pelas
características do mercado de trabalho, principalmente
no setor privado, não é fácil para um trabalhador
acumular 25 anos de contribuição à Previdência.
Considerando os períodos de desemprego, de trabalho
como autônomo não contribuinte, de empregado sem
carteira ou 'fazedor de bicos', e períodos
fora da força de trabalho, pode ser
impossível alcançar 25 anos de contribuição”, acrescentou.
A PEC também endurece e reduz a
forma de calcular o valor inicial da
aposentadoria. Hoje, um homem que se
aposenta aos 65 anos recebe 100% da
média das 80% maiores contribuições. Pela
PEC, para ter um benefício equivalente a
100% da média das contribuições, seria
necessário contribuir por 49 anos. É uma
exceção assombrosa a pessoa que
consegue alcançar 49 anos de contribuição”, afirmou.
A proposta afeta drasticamente as
pensões, ao instituir a cota familiar de 50%
do valor e de 10% por dependente, com
limitação a 100%. No caso de falecimento
de pessoa segurada já aposentada, as cotas
são aplicadas ao valor de seu benefício. Por
exemplo, a morte de uma pessoa aposentada, que ganhava salário mínimo de
aposentadoria e tinha como dependente só
o cônjuge (sem renda), resultará em uma
pensão de 60% do salário mínimo. Nesse
caso, o benefício seria de R$ 562,20 em
janeiro de 2017.
Se o segurado ainda estivesse trabalhando ao falecer, o cálculo da pensão envolve,
primeiro, a simulação de “aposentadoria

por incapacidade permanente para o trabalho” (antiga
aposentadoria por invalidez), e sobre ela são aplicadas as
cotas. “Por exemplo, um trabalhador contribuiu por
cinco anos sobre um salário correspondente a R$ 4.000;
sua 'aposentadoria por incapacidade' seria de R$
2.240,00 (56% de R$ 4 mil); se tiver esposa e um filho
menor de 21 anos, a pensão será de R$ 1.568,00 (70% de
R$ 2.240). Quando o filho completar 21 anos, a pensão,
para a esposa, cai para R$ 1.344,00, com redução da cota
de 10% do filho até então dependente”, calcula Melo.
A PEC 287 estimula a Previdência privada, ao corroer
a confiança no sistema de Previdência Pública,
dificultando e retardando o acesso aos benefícios e
diminuindo seu valor. Qual o interesse dessa reforma? O
interesse financista, do capital financeiro. Além de
reduzir a contribuição para a Seguridade Social, abre o
mercado para a exploração do setor por empresas
privadas.

