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 Reforma Trabalhista quer
enfraquecer os Sindicatos

•

FIQUE POR DENTRO

SAIBA MAIS!
No site do Sindicato, você encontrará 

todas as informações que precisa sobre a 
Convenção Coletiva de Trabalho, Boletins 
Informativos, Convênios, e também notícias do 
interesse do Trabalhador.
Acesse:      www.sindesauvel.com.br

 Dúvidas, procure o seu Sindicato!!
045-99839-2500 

A reforma trabalhista é a mais ardilosa e 
profunda mudança no sistema de relações de trabalho já 
realizada no Brasil, por oferecer às empresas amplo 
poder para submeter e subordinar os trabalhadores, 
ajustar o custo do trabalho às condições dos ciclos 
econômicos (nas crises, reduzir os salários e, em 
épocas de crescimento, limitar os aumentos) e nivelar os 
salários pelos ditames da concorrência internacional.

 Entre outros objetivos, a reforma pretende o 
esfacelamento dos sindicatos como instituição de 
proteção do interesse coletivo dos trabalhadores, o que 
será realizado, caso o projeto seja aprovado, por meio 
de três poderosos mecanismos de destruição.

Quando o trabalhador se une ao sindicato, ele se 
fortalece, pois dá à instituição poder efetivo para 
defendê-lo do facão da demissão e da submissão à 
empresa; para negociar por ele; para ajudá-lo a resolver 
os problemas do trabalho etc.

Para acabar com essa proteção, primeiramente, 
a reforma pretende dar ao trabalhador, individualmente, 
o poder de negociar diretamente com a empresa 
condições de trabalho, contrato, jornada e salário, sem 
interferência sindical.

Os trabalhadores terão se preparar para uma luta 
dura e de longa duração, em um cenário no qual 
avançará a precarização, em múltiplas formas, com altas 
taxas de desemprego e uma economia que, andando de 
lado, ampliará as desigualdades. Não será um tempo de 
paz.

Será preciso criar capacidade para resistir e 
acumular energia para o contra-ataque. Para isso, o 
caminho será promover uma profunda reorganização 
sindical, enraizando a estrutura na base e trabalhando 
com novos conceitos de unidade e cooperação sindical.

Fonte: http://www.cnts.org.br/noticias/ver/1139

Veja calendário de pagamento 
do abono salarial PIS-Pasep 

2017-2018

Quem trabalhou em 2016 com carteira 
assinada poderá ter direito a receber o abono 
salarial do PIS/Pasep de até R$ 937 a partir 
deste mês. O calendário foi publicado nesta 
segunda-feira (3) no "Diário Oficial da União". 

Para ter direito ao abono, é preciso ter 
trabalhado com carteira assinada por pelo 
menos 30 dias em 2016 e ganhado até dois 
salários mínimos, em média, por mês. 

O trabalhador também deve estar 
inscrito no PIS/Pasep há pelo menos cinco 
anos e a empresa onde ele trabalha deve ter 
informado seus dados corretamente na Rais 
(Relação Anual de Informação Social). 

Maiores informações sobre o PIS 
também podem ser obtidas pelo telefone 0800-
726 02 07 da Caixa.



----------------------------------------------------------------------------

NEGOCIAÇÕES SALARIAIS 2017/2018 -
CONSAMU

ASSÉDIO MORAL

Assédio moral é CRIME! 
Não fique calado, procure o seu Sindicato 

DENUNCIE!

VOCÊ SABIA?

O trabalhador pode vender 
suas férias?

● O trabalhador tem direito a converter  1/3 
do período de suas férias em dinheiro. A 
cada ano é permitida a venda de 10 dias;

● Quem decide quando o trabalhador pode 
tirar as férias é a empresa;

● Apenas o trabalhador pode solicitar a 
venda das férias, o empregador não pode 
obrigá-lo;
 
● Se o trabalhador quiser vender suas 
férias, o empregador não pode recusar;

● Não podem ser vendidos mais que 10 
dias de férias;

● O pedido para vender as férias, deve ser 
feito até 15 dias antes do período aquisitivo. 

Duvidas? Procure o seu Sindicato!

 Dúvidas? 
Procure o seu Sindicato!!

 045-99839-2500
045-3224-4105 

No dia 03 de julho de 2017 (segunda-feira), os 
trabalhadores do CONSAMU participaram de mais uma 
assembléia das negociações do Acordo Coletivo de Trabalho 
2017/2018. 

Na referida assembléia, os trabalhadores rejeitaram a 
contraproposta feita pelo CONSAMU, bem como deliberaram  
convocar nova assembléia para decidirem sobre a 
deflagração, ou não, da paralisação coletiva.

O Sindesauvel agradece e parabeniza a presença dos 
trabalhadores do Consamu, que vem participando regularmente 
contribuindo e fortalecendo as negociações!

Continuem participando, e fiquem atentos,  às próximas 
datas das assembleias, acompanhem  nos murais da empresa, e 
também no site do Sindicato.

É indispensável a presença dos  trabalhadores nas 
assembleias do Sindicato,  o fechamento de um bom acordo 
salarial depende fundamentalmente da mobilização dos 
trabalhadores. PARTICIPEM!

No dia 03 de julho de 2017 (segunda-feira), os 
trabalhadores do CONSAMU participaram de mais uma 
assembléia das negociações do Acordo Coletivo de Trabalho 
2017/2018. 

Na referida assembléia, os trabalhadores rejeitaram a 
contraproposta feita pelo CONSAMU, bem como deliberaram  
convocar nova assembléia para decidirem sobre a deflagração, 
ou não, da paralisação coletiva.


