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Representação «batizada» por 
terceiros que não conhece 

nossa triste realidade

epois de atrasarem absurdamente 

Das negociações da Convenção 
Coletiva em cerca de 50 dias, os 

patrões compareceram na reunião do último 
dia 26 de janeiro com as mãos vazias e com 
uma postura ainda mais desrespeitosa com os 
trabalhadores. A patrãozada não apresentou 
qualquer resposta às contrapropostas dos 
sindicatos para chegarmos a um acordo, 
apesar de passados três meses de nossa data-
base de 1º de novembro do ano passado.

Pior ainda, os patrões trouxeram uma 
novidade horrorosa, que prejudica ainda 
mais o processo de negociação. Eles 
simplesmente contrataram um negociador 
terceirizado, para falar em nome do 
Minaspetro, sindicato patronal. Para desastre 
completo, o negociador, de nome Clever 
Bretas, não conhece nada da atividade dos 
frentistas, se mostrou completamente 
desinformado das condições de trabalho, 
mas fez um papel de carrasco insinuando 
corte de direitos dos trabalhadores. O 
objetivo deste “negociador” é piorar ainda 
mais as condições de trabalho, para gerar 
mais lucros para os patrões e pagar seus 

honorários para destruir nossa capacidade de 
cuidar de nossas famílias. Neste boletim, 
publicamos a foto do carrasco, que pretende 
cortar nossos direitos como se corta a cabeça 
de condenados numa guilhotina ou aperta o 
nó da corda para nos enforcar.

Sem proposta dos patrões e com mais esta 
nova ameaça, os sindicatos decidiram 
encerrar a reunião, solicitando da 
representação patronal que marque um novo 
encontro para discutir sobre os direitos dos 
trabalhadores e condições para zelarmos com 
nosso trabalho com responsabilidade. 
Exigimos também que a representação 
patronal a não presença de terceiros que nada 
sabem sobre nossa atividade e que apenas 
quer ganhar dinheiro para sacrificar ainda 
mais nossa capacidade de trabalho.

Aguardamos a marcação urgente da 
reunião pela classe patronal. Orientamos 
todos os trabalhadores para comunicarem ao 
sindicato qualquer irregularidade nos locais 
de trabalho, para lotarmos a Justiça do 
Trabalho com tantos processos quantos 
forem necessários para termos nossos 
direitos respeitados.
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epois de trair  54 

Dm i l h õ e s  d e  
brasileiros com 

uma arapuca contra a 
p r e s i d e n t a  D i l m a  
Rousseff, o golpista pre-
tende vampirizar os direi-
tos dos trabalhadores. 

Está propondo o absurdo 
até de acabar com o salá-
rio mensal e permitir 
contratação por hora.

A sociedade e os traba-
lhadores precisam se 
mobilizar contra este 
monstro.

 governo Temer apresentou, no dia 5 de 

Odezembro, o maior golpe contra os 
trabalhadores, desde que foram conso-

lidadas as leis do trabalho por Getúlio Vargas. O 
projeto de “reforma da Previdência” estabelece a 
idade mínima de 65 anos e, pelo menos, 25 anos de 
contribuição  (hoje são necessários 15 anos) para 
que os trabalhadores alcancem a condição mínima 
para se aposentarem pela Previdência Social. Para 
receber 100% do valor, além de 65 anos, terá que 
contribuir, na prática, durante 49 anos.

Mulheres, que antes poderiam se aposentar 

cinco anos antes (aos 60), terão que atingir a mesma 
idade de 65 dos homens para se aposentarem. 

As mudanças atingem a todos os trabalhadores, 
tanto de empresas privadas quanto servidores 
públicos e a classe política, mas deixa os militares 
de fora, usufruindo dos privilégios que ostentam 
hoje.

Homens que tiverem 50 anos ou mais e mulhe-
res com 45 ou mais terão uma regra de transição, em 
que o tempo que falta para se aposentarem será 
ampliado em 50%. Se faltarem, por exemplo, 6 
anos, passa a ser necessário trabalhar mais 9 anos.

ü Tempo mínimo de contribuição para requerer 
aposentadoria sob de 15 para 25 anos;

ü Com o tempo mínimo de 25 anos, trabalhador tem 
direito a 76% da média do salário para se aposentar

ü Para ter 100% precisará trabalhar mais 24 anos 
(1% para cada ano), totalizando 49 anos de 
contribuição;

ü Idade mínima para requerer aposentadoria 
(homens e mulheres) de 65 anos, chegando a 67 nos 
próximos anos (até, no máximo, 2060);

ü Viúvos já aposentados não podem acumular 
pensão relativa a aposentadoria do cônjuge falecido;

ü A pensão será de apenas 60% do valor da 
aposentadoria, ou 50% para a viúva e mais 10 para 
cada filho dependente menor de idade.

ü Quer acabar com a NR12, tirando a obrigatoriedade de 
proteção em máquina para eliminar risco de acidentes;

ü Quer legalizar o trabalho escravo, acabando com o salário 
e pagando por hora, recolhendo para o INSS apenas sobre as 
horas trabalhadas;

ü Acaba com a legislação trabalhista e acordos que 
prejudiquem o direito têm valor para serem aplicados;

ü Acaba com a Justiça do Trabalho;

ü Escancara a terceirização, com baixos salários, sem 
segurança no trabalho, ampliando as estatísticas de mortes 
por acidentes;

ü Direitos perdem valor na data-base se não houver 
renovação do acordo coletivo;

ü Tira do salário mínimo a valorização do PIB no anterior;

ü Proíbe o direito de greve.


