NOVEMBRO | 2019

Diretor Responsável: Sérgio Butka - Jornalista Responsável: Gláucio Dias

CAMPANHA

100% SÓCIO
Filiado à

Órgão de Informação e Luta dos Trabalhadores Metalúrgicos da Grande Curitiba

REFORMA TRABALHISTA

2 ANOS DA
MENTIRA!
PROMETERAM O CÉU MAS
ENTREGARAM O INFERNO!

DOIS ANOS SE PASSARAM E OS “MILHÕES DE
EMPREGOS” QUE OS AUTORES DA REFORMA
TRABALHISTA PROMETERAM NÃO CHEGARAM
NEM PERTO DE VIRAR REALIDADE! MUITO PELO
CONTRÁRIO, TEMOS UM BRASIL TOMADO PELO
DESEMPREGO, COM BAIXÍSSIMOS SALÁRIOS E
MAIOR EXPLORAÇÃO DOS TRABALHADORES!

Dois anos atrás, em novembro de 2017, quando a Reforma Trabalhista foi aprovada,
autores contaram a lorota de que ela seria a grande salvação do Brasil, principalmente
para a questão do desemprego. Não foi! Prometeram milhões de empregos, salários
maiores e mais competitividade, mas só entregaram desemprego, informalidade total
e cada vez mais exploração! Ou seja, mentiram na cara dura pro povo brasileiro! E aqui
está a prova dessa mentira! Manchetes de grandes portais e jornais de 2017 mostram
a proposta mentirosa do governo, já as de 2019 trazem a realidade cruel do povo 2
anos depois da reforma. Confira:

NOVEMBRO | 2017

NOVEMBRO | 2019

OLHA AÍ A LOROTA QUE CONTARAM
PRO POVO BRASILEIRO:

A MENTIRA TEM PERNA CURTA!
A VERDADE VEM À TONA:

DIPLOMA DE TROUXA PRA TODO MUNDO!
PROMETERAM

6.000.000

EMPREGOS DIGNOS
VEJA NESTA EDIÇÃO

ENTREGARAM

114.000

SUBEMPREGOS INTERMITENTES

Confira aqui o DOCUMENTO COMPLETO com as falsas promessas do governo
em 2017 e a mentira revelada agora em 2019!

INSANIDADE!!

CADÊ A NOVA POLÍTICA??

GOVERNO QUER AUMENTAR
REMÉDIO QUE DEU ERRADO
COM UMA “NOVA REFORMA
TRABALHISTA”!!
PÁG. 2

GASTANÇA E FESTANÇA
COM DINHEIRO PÚBLICO
SEGUEM A TODO VAPOR EM
BRASÍLIA
PÁG. 4
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NOVA REFORMA TRABALHISTA

GOVERNO QUER

TRIPLICAR

A DOSE DO
REMÉDIO QUE
NÃO DEU CERTO

Parece uma piada, mas o
governo tá dando diploma de
otário pra todo mundo com
essa picaretagem da MP 905
(Trabalho com carteira Verde
e Amarela)! Mudar mais de 50
artigos da CLT e cortar de uma
vez só uma porrada de direitos
trabalhistas! Não pode! É uma
insanidade total! Aumentar a
dose de um remédio que tá
dando errado é repetir a burrada dois anos atrás achando
que o povo é bobo!
E agora, trabalhador: Vamos
agir como cordeiros mansos e
frouxos ou se vamos dar um
basta nisso?! O nosso futuro
está nas nossas mãos!!

59 DIREITOS CORTADOS!

COM
DIREITOS

SEM

DIREITOS

REFRESCO PRA MEMÓRIA!!
DIREITOS QUE JÁ FORAM
PRO SACO COM A REFORMA
TRABALHISTA DE 2017

DIREITOS CORTADOS
SALÁRIO BAIXO
Teto para Verde e Amarelo é de 1 Salário Mínimo e meio!

HOMOLOGAÇÃO SEM GARANTIAS

“TRABALHADOR DESCARTÁVEL”
Contrato máximo de 24 meses = demissão a cada 2 anos pro Verde e Amarelo

Sem fiscalização nenhuma do Sindicato, que impedia
prejuízo pra você

FGTS MENOR

BANCO DE HORAS INDIVIDUAL

só 2% será depositado todo mês, menos dinheiro na conta final do trabalhador

Aumenta a pressão pra você abrir mão de receber hora
extra

RESCISÃO MENOR

REFEIÇÃO EM MENOS DE 1H

quando for demitido só recebe 20% de multa

Só meia hora pra você almoçar ou jantar

BANCO DE HORAS INDIVIDUAL
Ninguém vai querer pagar hora extra

TRABALHO INTERMITENTE

TRABALHO AOS DOMINGOS E FERIADOS

Você fica 24h a disposição da empresa, mas só ganha
quando ela chamar

sem pagamento de adicional e trabalha 7 domingos pra folgar 1!!

TRABALHADOR PAGA SE PERDER AÇÃO

DESCONTOS NO SEGURO-DESEMPREGO
Vai ter que recolher INSS quando estiver desempregado

Se trabalhador perder ação na Justiça, terá que pagar
tudo, dele e da empresa

+ OUTRAS 50 MALDADES CONTRA O TRABALHADOR!!!

E MAIS 100 OUTROS DIREITOS!!

MAIS UMA PICARETAGEM!

“Tigrão”
contra os trabalhadores
e tchutchuca
dos banqueiros segue
atacando. A
bola da vez
é o salário
mínimo!

SALÁRIO MÍNIMO CONGELADO
POR 2 ANOS É A NOVA PROPOSTA
INDECENTE DO PAULO GUEDES!
Paulo Guedes agora resolveu
avançar com tudo sobre o Salário
Mínimo! Depois de anunciar que
não concederia mais Aumento
Real no Salário Mínimo em 2020
(acabando com a lei que vinha
garantindo poder de compra aos
brasileiros desde 2005), a nova
bomba do ministro “sabe tudo”
é congelar os salários também
em 2021 e 2022. Ou seja, até lá
o trabalhador vai ficar parado no
tempo!

CADA ANO SEM AUMENTO
REAL DEIXA VOCÊ MAIS
POBRE. VEJA SÓ:
• Sem Aumento Real o Salário Mínimo
seria de apenas R$573 em 2019!
• Conclusão: agora pode parecer pouco,
mas em pouco tempo você vai tá lascado!
Acesse e confira a
reportagem

SEM AUMENTO REAL O BRASIL
PERDE R$ 7 BILHÕES!
• Com essa política de Guedes serão R$ 7 bilhões
a menos que vão girar na economia só em 2020!
• Ou seja, são R$ 7 bilhões que deixam de entrar
no comércio, na indústria ou em contratação de
serviços. Desastre total! A economia fica parada e
o Brasil segue sem gerar empregos!
Acesse e confira a
reportagem

A PERGUNTA QUE
NÃO QUER CALAR:

BRASIL TEM O 3º PIOR SALÁRIO
MÍNIMO DO MUNDO! SEM AUMENTO
REAL VAMOS CAIR AINDA MAIS!
• Pesquisa alemã da WSI mostrou que, mesmo com os
aumentos reais nos últimos anos, nosso salário mínimo é o
3º pior do mundo!
• Só ficamos a frente da Moldávia e na Rússia
• Imagina agora com essa maldade do Guedes!
Acesse e confira a reportagem

VAMOS CONT
E TESOURADA
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MISÉRIA

50% DOS BRASILEIROS VIVEM
COM APENAS R$ 413 POR MÊS!

EDITORIAL
PROMETERAM E
NÃO CUMPRIRAM!
AGORA MENTEM
DESCARADAMENTE
DE NOVO!

Sérgio Butka,
Presidente do SMC

E AI, E AÍ, VOCÊ CONSEGUIRIA
SUSTENTAR A SUA FAMÍLIA COM
ESSE SALÁRIO?!
Desemprego alto e aumento
da informalidade faz com que
104 milhões de brasileiros (50%
da população!) tenham de viver
com o equivalente a meio salário
mínimo. Número de ambulantes
na rua saltou mais de 500% entre
2015 e 2018.
Esse é mais um resultado da

Reforma Trabalhista de Temer e
que pode piorar ainda mais se
Paulo Guedes insistir nas ideias
malucas de uma nova reforma!
Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios
Contínua (Pnad Contínua) e
mostram a dura realidade pela
qual tem passado o Brasil.

FERRO NO NOSSO LOMBO!

REFORMA DA PREVIDÊNCIA
CONTA A MESMA LOROTA DA
TRABALHISTA
PARA APROVAR
ESSA REFORMA DA
PREVIDÊNCIA USARAM
DO MESMO VENENO
E FALARAM QUE
SÓ ISSO PODERIA
GERAR EMPREGOS! JÁ
VIMOS NO QUE ISSO
DEU: DESEMPREGO E
SALÁRIOS DE FOME!
A mais recente reforma do
governo foi essa picaretagem de
Reforma da Previdência. Com a
mudança de regras, brasileiros
ficaram condenados a morrer sem
se aposentar, já que as regras
ficarão cada vez mais duras e
impossíveis de serem atingidas
com o passar dos anos e os
empregos para quem tem mais
de 50 anos estão cada vez raros,
como apontam as pesquisas.

NÃO NÉ?!

ENTÃO É POR ISSO QUE TEMOS QUE LUTAR
CONTRA ESSAS REFORMAS PICARETAS!

PESQUISA COMPROVA!

EMPRESAS NÃO CONTRATAM
QUEM TEM MAIS DE 50 ANOS!
COM REFORMA DA PREVIDÊNCIA ESTAMOS LASCADOS:
VAMOS TER QUE TRABALHAR ATÉ OS 65 ANOS, MAS
COMO VAMOS FAZER ISSO SE NÃO VAI TER EMPREGO?

O Governo
ainda quer
que a gente
trabalhe até
os 65 anos

E mais uma vez a desculpa
para este desmando contra o
povo foi a falsa promessa de
geração de empregos o que
já vimos que, na prática não
funciona! Ou seja, mais uma vez
fomos enganados para que os
políticos mantenham os seus
próprios privilégios enquanto nos
viramos com bicos ou morremos
na fila pra conseguir uma vaga
com um salário miserável!

Uma pesquisa recente feita
pela Robert Half, empresa de
recrutamento, comprova aquilo
que já alertamos há algum tempo:
poucas empresas contratam
quem tem mais de 50 anos.
Segundo o levantamento, 69%
das empresas contrataram
alguém nesta faixa de idade nos
últimos meses, dado que já vinha
sendo observado e que tende a
se manter no mesmo nível nos
próximos anos.
Ou seja, fomos condenados
pela reforma do governo a trabalhar sem parar até os 65 anos
(homens) e 62 anos (mulheres)
para se aposentar, mas, pelo

visto não será possível, já que
empresas seguem demitindo
funcionários mais velhos, não
contratam quem tem mais de 50
e querem apenas os profissionais
mais jovens. Tamo lascado!
O resultado disso será desastroso: idosos desempregados e
sem aposentadoria! Em outros
países essa combinação causou
suicídio entre os mais velhos,
milhares de idosos pedindo
esmolas e muitos velhinhos
morrendo de fome.
Acesse e confira a pesquisa
completa

TINUAR ACEITANDO LOROTA
A NOS NOSSOS DIREITOS???

Quando fizeram a Reforma
Trabalhista, a equipe econômica de
Temer prometeu que geraria milhões
de empregos para o Brasil. Na época
já sabíamos que isso era da boca
pra fora e não passava de mentira
da patrãozada, que tinha se aliado
com o governo pra lucrar ainda mais!
Fomos pra porta de fábrica e pras
ruas, denunciamos essa mentira o
tempo todo! Mas, ainda assim a grande mídia (recebendo da patrãozada)
divulgou essa mentirada do governo
e convenceu muita gente. Com os
deputados e senadores o trabalho
sujo foi ainda maior, envolveu não
só mentiras, mas também a liberação
de bilhões em verbas pra votarem a
favor dessa picaretagem.
Deu no que deu! 2 anos se
passaram e o saldo é totalmente
negativo! Seguimos com quase 13
milhões de desempregados, mais
outros milhões na informalidade
(sem direitos ou garantias). Os poucos empregos que foram gerados
nesse tempo mostram também
outra falcatrua: tudo intermitente ou
temporário com baixíssimos salários
e pouquíssimos direitos! Esse é o
retrato do Brasil! Pais e mães de
família tendo que se virar com R$
400 por mês, um absurdo que há
anos a gente não via!
Depois disso veio o novo governo e o tal Paulo Guedes empurrando sua reforma da Previdência!
Contaram a mesma mentira de que
isso acabaria com o desemprego e
endureceu as regras, praticamente
acabando com a aposentadoria!
Uma sacanagem com o povo! Mais
uma vez a grande mídia foi na
onda, o dinheiro rolou solto em
Brasília e o resultado segue sendo
o desemprego!
Prova de que a tal reforma
de Guedes não resolveu nada é
que, mesmo tendo feito ela há
poucas semanas, o economista
“sabe tudo” agora diz vem com uma
nova reforma trabalhista! De novo
com quer contar a mentira de que
vai gerar empregos, mas pra isso
vai cortar FGTS, mexer no salário
mínimo e fazer outra paulada de
maldades! Um absurdo total! Estamos novamente na porta de fábrica
e nas ruas, denunciando todos os
dias esta mentira que querem nos
empurrar! Então fique ligado: Não dá
mais para cair em papo furado! Corte
de direitos NÃO GERA empregos! É
preciso uma ação firme que volte
a aumentar realmente a renda do
povo, possibilitando a retomada
do consumo, o reaquecimento da
indústria e dos serviços e assim se
tenha uma geração de empregos de
verdade! Só assim sairemos desse
buraco que nos colocaram!
VAMOS
EM FRENTE!
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ENQUANTO ISSO, EM BRASÍLIA... GASTANÇA!!

POLÍTICOS FALAM QUE BRASIL TÁ
QUEBRADO, MAS SEGUEM TORRANDO
O DINHEIRO PÚBLICO!
VEJA ABAIXO ALGUNS DOS GASTOS ABSURDOS DO PESSOAL EM BRASÍLIA. TUDO PAGO COM
DINHEIRO PÚBLICO! LEMBRANDO QUE ELES JÁ GANHAM R$ 33.763,00 POR MÊS + TODOS OS
AUXÍLIOS E MORDOMIAS!

GOVERNO VAI COBRAR
PREVIDÊNCIA DE QUEM
ESTÁ DESEMPREGADO
PARA ALIVIAR O
BOLSO DOS PATRÕES!
Com a MP 905, publicada pelo governo na última
semana, quem recebe Seguro-Desemprego terá que contribuir para o INSS. O mais
absurdo disso tudo é que a
taxa de 7,5% será cobrado do
trabalhador desempregado só
para aliviar o bolso da patrãozada, que vai ganhar isenção!
Mais uma vez Guedes e sua
turma da Economia mostram
de que lado tão: dos grandes
empresários! Isso fica claro
quando ele prejudica o trabalhador justamente na hora que
ele mais precisa que é quando
está desempregado. Ou seja,
seu seguro-desemprego que
já é pouco e contado ficará
ainda menor com essa maldade do governo!
Absurdo!!

ALTO NÍVEL!!

R$ 19.000.000,00

R$ 554.000,00

é o gasto com aluguel de veículos para deputados e
senadores em 2019

foram gastos só para abastecer jatinhos de senadores e
deputados esse ano

Fonte: Vortex Media

Fonte: (M)Dados – Jornal Metrópoles

R$ 2.000.000,00
foi o valor torrado em serviço de telefonia para os 513 deputados só no 1º
semestre de 2019

Fonte: Ranking dos Políticos

FAÇA INGLÊS NO SMC!
INSCRIÇÕES ABERTAS!

R$ 2.132.000,00
foram torrados em viagens pelos
senadores e deputados até outubro
deste ano

Fonte: (M)Dados – Jornal Metrópoles

R$ 852.000,00
foi o que os senadores gastaram
em serviços de cartas apenas
nos 6 primeiros meses de 2019

Fonte: (M)Dados – Jornal Metrópoles

COMBATE AO CÂNCER DE PRÓSTATA!

NOVEMBRO AZUL É O MÊS DE
CUIDADO COM A SAÚDE DO HOMEM!
Novembro Azul é um movimento mundial que acontece durante este mês para
reforçar a importância da prevenção e do
diagnóstico precoce do câncer de próstata.
Os números são alarmantes, pois a
doença é o segundo tipo de câncer mais
comum entre os homens brasileiros e as
maiores vítimas são aqueles com mais
de 50 anos! Pessoas com parentes de
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primeiro grau (pai, irmão ou filho) que
tiveram a doença também estão no grupo
de risco.
A saúde do trabalhador é uma das bandeiras permanentes de luta do Sindicato,
não só dentro do ambiente de trabalho,
mas na qualidade de vida como um todo!
Por isso acesse o QR Code e saiba quais
os sintomas da doença e como se prevenir!

Em apenas 4 módulos você,
sócio metalúrgico ou dependente, sairá dominando a
língua inglesa para enfrentar
todos os desafios do mercado
de trabalho.
Não precisa ter nenhum
conhecimento prévio, curso do
SMC te prepara desde o nível
mais básico até o mais avançado! São aulas em diferentes
horários, métodos inovadores,
materiais de ponta e professores de altíssimo nível prontos
para te ensinar dentro da sua
realidade!
Não perca mais tempo.
Faça inglês no SMC! Sem
custos para sócios e dependentes!

AULAS EM CURITIBA
OU SÃO JOSÉ DOS
PINHAIS!
INCREVA-SE
NO QR CODE!

MANDE A MENSAGEM

QUERO MILÃO

NO ZAP DO SINDICATO

NO MEU CARTÃO (41) 8446 0899
E CONCORRA A R$1 MIL NO SEU SMC CARD

