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NEGOCIAÇÃO

Sindicato fecha acordo por empresa
no setor de Refrigeração
Diante da intransigência do SINDRATAR, que representa o setor de Refrigeração e travou as negociações da campanha salarial, o Sindicato dos Metalúrgicos da Bahia tem
fechado acordos por empresa, garantido avanços aos trabalhadores.
A posição do SINDRATAR mostra que é questão de falta de
vontade de negociar, querendo na verdade prorrogar as negociações para prejudicar a categoria com adoção das regras

da reforma trabalhista, que entrou em vigor recentemente.
Por isso, o Sindicato se antecipou e passou a fechar os
acordos específicos. Empresas como Artemp, Tectenge e grupo Mac Engenharia, entre outros, já fecharam acordos com a
entidade.
É importante que os funcionários das empresas que ainda
não negociaram com o Sindicato pressionem no chão de fábrica para que os acordos sejam fechados.

INSEGURANÇA

Assaltos na Vale levam
pânico aos trabalhadores
O clima de pânico e medo toma conta da Vale Manganês, em Simões Filho. Segundo o Sindicato, os trabalhadores do turno de revezamento vivem em constante
medo com as invasões que acontecem na madrugada e
nos fins de semana. “É uma verdadeira maratona que os
vigilantes fazem para tentar manter o mínimo de ordem
e evitar uma tragédia com os empregados que estão expostos à ação truculenta de bandidos. É lamentável essa
situação”, disse um dirigente sindical.
De acordo com o Sindicato, são trocas de tiros constantes e a todo momento é comum a presença de viaturas circulando na área em busca de assaltantes. A ousadia
é tamanha que os assaltos também acontecem à luz do
dia. Vários trabalhadores já sofreram o constrangimento
de serem roubados dentro da área industrial. Os bandidos levam relógios, celular, carteiras e mochilas sem que
a Vale se responsabilize pelo ressarcimento dos bens. A
Vale precisa assumir esse prejuízo dos trabalhadores.
Esses fatos causam bastante preocupação ao Sindicato, que exige da empresa medidas para garantir a segurança e integridade física dos seus funcionários.

Em assembleia, trabalhadores da Artemp aprovam acordo fechado pelo Sindicato

Quarta-feira tem assembleia
do setor de refrigeração
O Sindicato dos Metalúrgicos da Bahia convoca os trabalhadores do setor de Refrigeração para assembleia marcada
para quarta-feira (13 de dezembro), às 18h30, na sede da entidade, em Salvador.
O objetivo da assembleia é discutir aprovação da pauta
de reivindicação apresentada ao sindicato patronal e outros
itens da campanha salarial de 2018. Que o SINDRATAR tenha
maturidade para resolver as pendências deste ano e também
da Campanha Salarial 2018.
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CONVÊNIOS

Benefícios e
descontos
ÓTICA PERSOLNALT
rua castro Alves, nº 31, centro – Camaçari – BA. Telefone: 3622-9612. Próximo ao
prédio antiga pernambucana.
QUALIODONTO
Dr. Paulo Fernandes
Avenida Getúlio Vargas, 218 - 1º andar,
sala 103/104 - Centro Camaçari
Telefone: 3627-1721
Percentual de desconto: 25%
ETEBA – ESCOLA TECNICA BAIANA
Rua José Nunes de Matos, Nº 01
Tel: 2132-9502 / 99699-7094
Percentual de desconto: 20%
ESCOLA DE MÚSICA RAFAELA PRISCILA
Rua Salvador, Nº 24, Phoc II – Camaçari
– BA. Telefone: 3054-5058 / WhatsApp:
99325-5058
CONSULTÓRIO PSICOLÓGICO E PSICANALÍTICO
Psicóloga Isis Lima Duarte - isislduarte@
hotmail.com
Atendimentos (71) 3494-2589 / 34945210 Whatsapp: (71) 99140-8884
Rua João das Botas, Edf. Centro Médico
João das Botas, nº 185 Sala 202 - Canela
Percentual de desconto: 60% sobre o valor de tabela do consultório.
http://psicologaisisduarte.site.com.
br/#home
SALVADOR AUTO CLUBE
Av. Edgar Santos Nº 37 1º Andar Cabula
VI. Departamento Comercial: 71 30325512 / 3032-5513 / 99323-7478 Tim /
Percentual de desconto: 32%
E-mail: atendimento@salvadorautoclube.com.br
UNYLEYA
Av. Tancredo Neves, 1632, sala 301 – Caminho das Arvores – Tel:3311-6600
Percentual de desconto: 36%
FACULDADE SOCIAL DA BAHIA
Av. Oceânica, 2717 Ondina – Salvador
BA, (71) 4009-2840. Percentual de desconto: 20%- graduação
http://www.faculdadesocial.edu.br
* Veja a lista completa dos convênios no site
www.metalurgicosbahia.org.br.

CTB e movimentos sociais promoveram protestos no Iguatemi e no centro de Salvador contra reforma previdenciária

DIREITOS

Ato nacional mobiliza
trabalhadores contra
reforma da Previdência
Semana passada a classe trabalhadora tomou as ruas de várias cidades brasileiras contra a reforma da Previdência.
Os metalúrgicos participaram ativamente dos protestos. Organizada pela CTB,
a Frente Brasil Popular e a Frente Povo
Sem Medo, a manifestação em Salvador
começou logo no início da manhã, com
protesto na região do Iguatemi, centro
financeiro da capital baiana.
O ato político chamou atenção para
os graves retrocessos propostos pela
reforma previdenciária, que o governo Temer tenta aprovar no Congresso
Nacional. À tarde foi feita uma grande
caminhada no centro de Salvador, com
participação em massa de trabalhadores, estudantes e movimentos sociais.
“Essa reforma é danosa, agrava ainda mais as desigualdades entre ricos e
pobres, tira o direito de aposentadoria
de milhões de trabalhadores, deforma a

ideia de proteção e solidariedade do sistema previdenciário brasileiro”, diz Pascoal Carneiro, presidente da CTB-BA.
Entre as medidas contidas na reforma
da Previdência está a desvinculação do
reajuste dos benefícios ao salário mínimo. Outro item é exigir, para a aposentadoria, a idade mínima de 65 anos e 35
anos de contribuição. Atualmente, uma
das formas pela qual a aposentadoria
pode ser concedida é por idade, aos homens com 65 anos e às mulheres com 60
anos, com tempo mínimo de contribuição de 15 anos.
A fixação da idade mínima para aposentadoria de homens e mulheres, inicialmente aos 65 anos com aumentos
progressivos de acordo com a evolução
da expectativa de vida, eleva em pelo
menos 10 anos o tempo de trabalho antes de gozar tal direito que hoje é conquistado, em média, aos 55 anos.

