
Política Salarial, 
finalmente, é apresentada

Os dirigentes do SMetal vem pautando a Me-
talac há anos para oferecer uma proposta de 
Plano de Cargos e Salários.

Ano passado, o SMetal voltou a cobrar e ago-
ra, em março de 2019, a empresa apresentou 
aos trabalhadores a Política de Desenvolvimento 
de Recursos Humanos (PDRH).

“Na reunião do dia 19 de março, solicitamos 
que a empresa colocasse nos quadros de avisos 
para que todos possam ter conhecimento e, se 
for o caso, façam as contrapropostas, apresen-
tando-as ao CSE (Linguinha e Luizinho)”, afirma 
o secretário de organização do SMetal, Izídio de 
Brito, que também é CSE da Metalac.

Uma das principais bandeiras de luta
Com o objetivo de contribuir com a luta na categoria por melhor re-

muneração e por incentivo à carreira profissional, o Sindicato deixou 
disponível no Portal SMetal (www.smetal.org.br) uma enquete, no 
final do ano passado.

Conforme os resultados, compilados pelo economista da subse-
ção do Dieese dos Metalúrgicos Sorocaba, Fernando Lima, 70,9% 
dos trabalhadores desconhecem os critérios para aumento de salá-
rio. Além disso, 75% desempenham mais de uma função na empresa.

“Para tentar combater essas irregularidades, o Sindicato está à 
disposição para negociar com as empresas uma Política Salarial”, 
destaca Izídio.
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Leiam atentamente a Política Salarial  
apresentada pela empresa para saber se 
contemplam as reivindicações, com critérios 
claros e para acabar com desvios de funções. 
Se houver contrapropostas, críticas ou 
sugestões, entreguem aos representantes do 
sindicato ou utilize os canais:  
www.smetal.org.br/denuncie (pode ser 
anônimo) e o e-mail: secgeral@smetal.org.br

Além de abordar questões relativas ao Plano 
de Cargos e Salários, os trabalhadores podem 
enviar outras pautas para o sindicato.

Sindicato é instrumento de luta

Como a Reforma da Previdência
pode afetar a sua vida

O Sindicato deu início à uma campanha contra a Reforma da Previdência com palestra 
realizada no dia 20 de março, no auditório do SMetal, com o sociólogo e coordenador do 
Dieese, Fausto Augusto Jr. Ele abordou o impacto dessa nova proposta e afirma que o 

governo pretende mudar estruturalmente a Previdência, tirando-a da Constituição.

Entre as perversidades da proposta estão:

Veja quanto tempo
falta para se aposentar?

Quanto tempo 
você deverá 
trabalhar para se 
aposentar com 
valor integral?
Ou para atingir a 
idade mínima? 
Ou para atingir 
o tempo 
mínimo de 
contribuição? 

Acesse a Calculadora feita pelo Dieese e faça 
a simulação:  www.aposentometro.org.br

• Retarda o início da aposentadoria de todo mundo;

• Redução do valor das aposentadorias;

• Fim do tempo de contribuição (de 30 anos para mulheres e de 35 para homens);

• Imposição da idade mínima de 62M e 65H;

• Desvinculação do salário mínimo dos benefícios e das pensões – possibilitando  
valores menores que o de um salário mínimo;

• Fim da obrigatoriedade do governo aplicar o reajuste da inflação nas aposentadorias,  
entre outras perversidades.

Leia mais em www.smetal.org.br


