
Informativo do Sindicato Intermunicipal dos Trabalhadores nas Indústrias
Metalúrgicas, Mecânicas, Material Elétrico e Informática de Santa CatarinaSINTIMESCSINTIMESC

MARÇO/ABRIL/2018 - Edição 89

        
      .:

VERSÃO ONLINE:.

Patrões
oferecem
0% de
reajuste

Empresas 
não são mais 
obrigadas
a homologar 
rescisão!

Salve o Dia 
Internacional 
das Mulheres!

Sai Previdência, 
entra outra 
arapuca no 
Congresso!

PÁGINA 3

PÁGINA 2
PÁGINA 4



SINTIMESC - 2 MARÇO/ABRIL/2018 - Edição 89

FIQUEDE OLHO!
RESCISÃO

TRABALHADOR CONTINUA PAGANDO A CRISE

Mais pobres dominam 
estatística do desemprego!

Os brasileiros estão 
demorando, em média, 
um ano e dois meses 
para conseguir empre-
go no Brasil, segundo a 
pesquisa “O desempre-
go e a busca por reco-
locação profissional no 
Brasil”, realizada pelo 
SPC Brasil (Serviço de 
Proteção ao Crédito) e 
pela CNDL (Confedera-
ção Nacional de Dirigen-
tes Lojistas), divulgada 
em fevereiro/2018. Em 
2016, o tempo médio 
de desemprego era de 
cerca de um ano.

Entre os que foram 
demitidos, a maioria 
alega causas externas, 

principalmente ligadas à 
crise econômica, como 
redução de custos por 
parte da empresa para 
lidar com os efeitos da 
crise (35%), redução 
da mão de obra ociosa 
(12%) e o fechamento 
da empresa (11%).

De acordo com a pes-
quisa, entre aqueles que 
já tiveram algum empre-

PERGUNTA: 
A aprovação desta 

“Reforma Trabalhista”, 
teve que consequên-
cias para os trabalhado-
res e Sindicatos?

RESPOSTA:
Os Sindicatos ficam 

sem poder de nego-
ciação. Se já existiam 
fraudes contra os traba-
lhadores na lei antiga, 
com as proteções que 
o Movimento Sindical 
conquistou, imagine 

Empresas não são 
mais obrigadas
a homologar!

agora, nesta “reforma”. 
Não há fiscalização por 
parte do Ministério do 
Trabalho. O empregado 
vai assinar o que derem 
para ele pronto. E va-
mos ter fraudes, cortes 
de direitos. Isso já está 
acontecendo. E a extin-
ção da contribuição sin-
dical tem uma finalidade 
apenas: enfraquecer os 
sindicatos, isso é uma 
realidade. O trabalha-
dor ficou sem assistên-

cia, principalmente a 
jurídica.  A única receita 
que o Sindicato tinha 
era a contribuição. O 
trabalhador que abriu 
mão, que aderiu a esta 
reforma, já está, hoje, 
sem a proteção do seu 

sindicato. Isso sempre 
foi o sonho dos patrões, 
ter o trabalhador fraco e 
desorganizado. Vamos 
ter que começar tudo 
de novo em termos de 
organização e luta sin-
dical.

go antes, 67% já haviam 
ficado desempregados 
anteriormente e 32% 
nunca haviam passado 
por esta situação. 

A pesquisa foi realiza-
da nas 27 capitais brasi-
leiras, com 600 desem-
pregados. A margem 
de erro é de 4 pontos 
percentuais.
FONTE: FETRACONSPAR/ goo.gl/SfbNiv

Com a nova lei 
trabalhista, as 
empresas não são 
mais obrigadas 
a homologar 
as rescisões 
de contratos 
de trabalho no 
sindicato. Se após 
o recebimento das 
verbas rescisórias, 
você tiver alguma 
dúvida sobre os 
valores pagos, 
procure o sindicato.



CAMPANHA SALARIAL DE 2018
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No último dia 6 de 
fevereiro/2018, diri-
gentes do Sintimesc e 
sindicatos patronais, 
juntamente com a Fe-
deração das Indústrias 
- FIESC, est iveram  
reunidos para tratar do 
reajuste e da Campa-
nha Salarial de 2018. 
A conversa não saiu do 
zero. As empresas ofe-
receram 0% de reajuste 
e não trouxeram mais 
nada de novo.

Este é o resumo da 
tentativa dos Trabalha-
dores em realizar uma 
Convenção Coletiva 
de Trabalho, visando a 

Patrões oferecem
reajuste de 0%!

No dia 8 de 
março de 1857, 
trabalhadoras 
têxteis de Nova 
Iorque fizeram 
uma greve por 
melhores condições 
de trabalho. O 
movimento foi 
reprimido com 
violência.

Depois deste 
movimento, 
outras tantas lutas 
marcaram a história 
de lutas da mulheres 
trabalhadoras com 
grandes sacrifícios e 
até mortes.

Somente em 1975,  
a ONU (Organização 
das Nações Unidas) 
passou a celebrar 
o Dia Internacional 
da Mulher em 8 de 
março.

O Dia, não 
é apenas de 
comemoração. 
O esforço é para 
diminuir e, quem 
sabe um dia 
terminar, com o 
preconceito e a 
desvalorização da 
mulher.

SALVE O 8 
DE MARÇO!
Dia
Internacional
da Mulher!

recuperação salarial e 
a manutenção de con-
quistas históricas.

As entidades sindi-
cais, mais do que nun-
ca, vão ter que contar 
com a consciência do 

trabalhador para mobi-
lizar a categoria no Es-
tado e tentar recuperar 
um pouco do muito que 
já nos foi retirado na 
“reforma trabalhista”.

Se o trabalhador não 
lutar pelos seus direitos, 
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SAI PREVIDÊNCIA, ENTRA NOVA ARAPUCA!

Nova pauta de retrocessos no Congresso!

Viral, bacteriana, alérgica:
que conjuntivite é essa?

A conjuntivite é uma 
das doenças ocula-
res mais comuns no 
Brasil. É a inflamação 
da conjuntiva, que é 
a membrana trans-
parente que cobre o 
globo ocular e a parte 
interna da pálpebra.

VIRAL: é muito con-

tagiosa e ocorre com 
mais frequência no ve-
rão. As pessoas com a 
doença sentem muito 
incômodo e ficam com 
os olhos bastante ver-
melhos. Há formação 
de muco, a secreção é 
esbranquiçada. O trata-
mento leva de 15 a 20 

Com a tramitação da 
reforma da Previdên-
cia suspensa, o gover-
no anunciou sua nova 
pauta prioritária para o 
Congresso, que reúne 
15 projetos da área eco-
nômica.

A agenda, considera-
da pela gestão impor-
tante do ponto de vista 
fiscal, aponta para mais 
retrocessos. 

dias para desaparecer.
ALÉRGICA: não há 

risco de transmissão. 
Quando os olhos fi-
cam irritados por causa 
de alguma substância 
como poeira, pólen, 
mofo, produtos de ma-
quiagem, entre outros, 
a conjuntivite alérgica 
é consequência dessa 
reação.

BACTERIANA: co-
lírios com antibióticos 
são necessários no tra-
tamento. A secreção 
dos olhos é amarelada 
e com muita abundân-
cia. A transmissão é 

semelhante à da viral, 
resultado do conta-
to das secreções de 
pessoas com a doen-
ça. Importante evitar 
compartilhar toalhas, 
roupas de cama e la-
var as mãos sempre 
para evitar o contágio. 
Com o tratamento, os 
sintomas da doença 
demoram de cinco a 
sete dias para desa-
parecem.

Lavar as mãos com 
frequência, evitar co-
çar os olhos são as 
melhores armas con-
tra as conjuntivites.

Confira abaixo a lista completa de projetos prioritários para o governo, 
depois de ter que desistir - por falta de apoio, da Reforma da Previdência:

• Reforma do PIS/Cofins e a simplificação tributária
• Autonomia do Banco Central
• Marco legal de licitações e contratos
• Nova lei de finanças públicas
• Regulamentação do teto remuneratório
• Privatização da Eletrobras
• Depósitos voluntários no Banco Central
• Redução da desoneração da folha
• Distrato
• Atualização da Lei Geral de Telecomunicações
• Extinção do Fundo Soberano


