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Ano de importantes reformas
res e sindicalistas.
Avizinham-se reformas estruturantes, como a reforma da
previdência e a reforma traba lhista, ambas muito necessárias
para a retomada dos empregos,
aﬁnal já somamos mais de 14
milhões de desempregados em
nosso Brasil.
O que não podemos permitir
é que estas reformas retirem
direitos consagrados da clas se trabalhadora. E para isto, só
a união e o fortalecimento dos
sindicatos, é que pode fazer
frente para uma pressão junto
ano de 2017 começou ao Governo e os patrões.
Os temas ainda são polêmi com discussões acirradas a
cos, em sua maioria. O que te cerca de importantes reformas
que estão sendo propostas mos defendido frequentemente
pelo governo federal e que im - com o governo, é uma ampla
pactarão, de forma direta, na discussão para que possamos
vida de todos nós, trabalhado - chegar num acordo que favore -

O

ça ambas as partes.
Em se tratando da refor ma da previdência, necessá ria e urgente, defendemos que
as novas regras possam va ler apenas àqueles que estão
adentrando agora ao mercado
de trabalho, e que se prevale çam os direitos e conquistas
daqueles que já estão há anos
contribuindo com a Seguridade
Social. A briga será grande!
Um primeiro passo já foi dado
neste mês de janeiro, quando
o Ministro do Trabalho Ronal do Nogueira permitiu que dois
técnicos de cada central sindi cal, façam parte de um colegia do que discutirá as mudanças,
apresentando propostas que
não ﬁram nossa categoria.
Outro ponto polêmico, o do
negociado sobre o legislado,

tem levantado muitas discus sões até mesmo dentro da clas se sindical. Defendo que esta
regra possa até fortalecer os
sindicatos, que passarão a ter
força de lei em suas negocia ções, mas alguns ajustes tam bém são necessários.
Enﬁm, todas estas reformas
são extremamente necessárias,
mas só terão efeito positivo so bre nossa classe se estivermos
unidos. Sendo assim, conclamo
a todos para que se sindicali zem, pois juntos seremos ainda
mais fortes!
Um bom ano a todos!

Igor Tiago Pereira
Presidente do Sindicato
dos Metalúrgicos de
Itatiba e Região

Hora de retomarmos o crescimento dos empregos
2016 foi um ano duro para o
Brasil! De incertezas políticas,
que culminaram no impeach ment da presidente Dilma Rou sseff, do agravamento da crise
econômica, que acabou por
culminar em mais de 14 milhões
de desempregados, um número que infelizmente ainda pode
crescer.
Mas nossas esperanças se
renovam em mais um ano e
acreditamos já ter encontrado o
fundo do poço, o que nos pro piciará uma tendência de voltarmos a crescer, e quiçá, reto marmos a conﬁança de nosso
empresariado, e diminuir, com

isso, o quadro de desempregados de forma geral.
Torcemos para que os juros
possam retornar à casa de 1
dígito, o que incentivaria os em presários a voltar a contratar,
gerando um grande efeito posi tivo na economia e melhora do
humor dos mercados.
A sangria foi estancada, no
nosso entendimento. A minirre forma econômica proposta pelo
presidente Temer, mesmo mo desta, começa a dar novos hori zontes para nossa economia. E
acredito que agora é chegada a
hora dos Sindicatos dos Traba lhadores se unirem e exercerem

seu papel fundamental: de zelar
pelos direitos dos trabalhadores.
A grande polêmica hoje, que
envolve a reforma trabalhista,
que propõe o fortalecimento da
relação entre patrões e empre gados, o chamado negociado
sobre o legislado, a meu ver,
deve fortalecer os sindicatos,
tornando-os ainda mais for tes. Mas isso só será possível
se nossa categoria se unir, por
isso conclamo a todos os me talúrgicos de nossa base para
que procurem o Sindicato e se
sindicalizem, pois agora, nos sos acordos terão força de lei, e
sobreporão aos artigos da CLT.

Juntos somos fortes! Juntos
chegaremos longe!

José Avelino Pereira – Chinelo
Diretor nanceiro
do Sindicato

