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ENTENDA O QUE PODE MUDAR NAS APOSENTADORIAS
Os homens e mulheres brasileiros terão de trabalhar por mais tempo para conseguir a aposentadoria, bem como haverá a extinção da aposentadoria especial
para os vigilantes, caso a reforma da Previdência lançada pelo governo seja
aprovada.
APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO
REGRA ATUAL
Os homens podem se aposentar com qualquer idade após 35 anos de contribuição ao
INSS, enquanto as mulheres podem fazêlo após 30 anos de contribuição, também
sem idade mínima.

PROPOSTA
Idade mínima de 65 anos tanto homem como mulher.
Mínimo de 25 anos de tempo de contribuição.
Fim do fator previdenciário e da regra
85/95, devendo ser estabelecido cotas para
acesso a aposentadoria integral, ou seja,
na prática para ter acesso à média integral do valor contribuído, será preciso trabalhar por 49 anos.

APOSENTADORIA ESPECIAL
REGRA ATUAL

PROPOSTA

Praticamente é extinta para o vigilante, Deve ficar devidamente demonstrado o
pois a aposentadoria especial deixa de se efetivo prejuízo à saúde.
dar em razão de atividades exercidas em
condições especiais que prejudiquem a
saúde ou a integridade física.

Cabe esclarecer que a reforma da Previdência não vai atingir quem já se
aposentou ou já alcançou as regras atuais para ter acesso ao benefício.

Mil poderão cair ao seu lado, dez mil à sua direita, mas
nada o atingirá. (Salmos 91:7)

FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO

No dia 10 de dezembro de 2016, aconteceu a 10ª edição da
festa de confraternização dos associados e dependentes do Sinvac
Lages e Região, a exemplo de anos anteriores a festa contou com
a grande participação dos associados e dependentes, onde durante
todo o dia puderam prestigiar uma boa música, um delicioso almoço, diversão para as crianças, a visita do Papai Noel fazendo a distribuição de doces e muitos sorteios.
O Sinvac Lages agradece a todos que participaram desta grandiosa festa que só se torna ainda mais
especial com a participação dos associados e seus familiares, agradecemos também as entidades sindicais, federação e central sindical, os conveniados e empresas que
fizeram suas doações de brindes para a realização dos
sorteios.
A integração da categoria é o principal objetivo da
diretoria do Sinvac Lages, poder reunir boa parte dos
membros da categoria para passar um dia em família é muito importante e fortalece ainda
mais a nossa categoria.
O Sinvac Lages e Região é de todos!
Parabéns pela participação!
PARTICIPEM SEMPRE!

A IMPORTÂNCIA DO SINDICATO NA NEGOCIAÇÃO DO REAJUSTE SALARIAL

A legislação trabalhista atual não assegura reajuste salarial automático, como chegou a vigorar em
outras ocasiões. Isto quer dizer que o trabalhador não tem por lei assegurado que todo ano o seu salário
será reajustado.
Os reajustes salariais devem acontecer através de negociação entre o Sindicato que representa a
categoria profissional dos trabalhadores e as empresas ou os Sindicatos patronais. Essas negociações em
regra acontecem uma vez por ano, por ocasião da “data base”, ou seja, na data em que os salários da categoria costumam sofrer reajustes.
Cada categoria tem sua data base sendo, por exemplo, os empregados do Asseio e conservação o
dia 01 de Janeiro, os vigilantes o dia 01 de fevereiro, e assim cada categoria tem sua data base.
O processo de negociação inicia por assembleia dos trabalhadores que aprovam o pleito de reajuste
e outras condições relativas ao trabalho. Esse pleito é encaminhado a empresa ou Sindicato patronal, iniciando-se a negociação. Ocorrendo o entendimento quanto ao reajuste a ser aplicado e as demais cláusulas
de regramento das relações de trabalho, será firmado o “acordo coletivo de trabalho” se de um lado for o
sindicato profissional e de outro uma empresa.
Se o entendimento ocorrer entre o sindicato profissional e o sindicato patronal o do documento é
denominado “convenção coletiva de trabalho”. Até que se chegue a esse entendimento é direito constitucional do trabalhador a realização de movimento grevista, como forma de buscar os seus interesses.
E, se não ocorrer o entendimento, o trabalhador fica sem o reajuste?
Não, necessariamente.
Se o processo de negociação não for concluído de forma satisfatória ou houver recusa da empresa
ou sindicato patronal na negociação o Sindicato profissional poderá ir a juízo instaurar o “dissídio coletivo” diretamente do Tribunal Regional do Trabalho que decidirá o conflito inclusive o percentual de reajuste.
O dissídio coletivo é instaurado quando não ocorre um acordo na negociação direta entre trabalhadores ou sindicatos e empregadores. Ausente o acordo, os representantes das classes trabalhadoras ingressam com uma ação na Justiça do Trabalho.
O dissídio é, portanto, uma forma de solução de conflitos coletivos de trabalho. Por meio dele, o
Poder Judiciário resolve o conflito entre os empregadores e os representantes de grupo/categoria dos trabalhadores.
Ele existe, assim, para conferir à Justiça do Trabalho a responsabilidade de solucionar um conflito
ao criar normas e condições de trabalho que regularão a relação trabalhista entre as partes. Essas novas
normas devem respeitar as disposições mínimas da lei que protegem o trabalho e as condições convencionadas anteriormente. A decisão do dissídio criará uma norma jurídica eficaz para empregadores e trabalhadores ou empregados, e tem o nome de sentença normativa.
O dissidio coletivo só pode ser instaurado, quando as negociações foram frustradas, então, em comum acordo entre sindicato e empresa se recorre ao dissidio, ferramenta esta que garantirá no mínimo a
proteção ao salário descrita por lei. Portanto é enganoso acreditar que existe garantias para suas reposições
salariais sem a intervenção dos sindicatos. Se não houver a participação destes a empresa pode passar sem
dar reajuste salarial
Os reajustes salariais em sua grande maioria são decorrentes de entendimento entre os Sindicatos
representativos das categorias profissionais e econômicas. As grandes empresas também costumam manter
negociação coletiva com os empregados através dos respectivos sindicatos.
Entendemos que a negociação é sempre a melhor solução a qualquer conflito, ainda mais nas relações coletivas de trabalho.
Concluindo, hoje nossa legislação não assegura reajuste anual automático aos salários. Os reajustes
devem ser obtidos através de negociação coletiva ou decisão em dissídio coletivo. As categorias mais organizadas e com sindicatos mais atuantes são as que conseguem os melhores reajustes e condições de trabalho, evidenciando que a cultura do trabalhador brasileiro deve se voltar para a participação e o fortalecimento dos sindicatos profissionais.
Guardando Segredo
No escritório, o sujeito cochicha com o amigo:
- João, você é capaz de guardar um segredo?
- Claro! Amigos são pra essas coisas! Pode falar ...
- Cara, é que eu tô precisando de mil reis emprestados....
- Pode ficar tranquilo! Vou fingir que nem ouvi!

