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Nº 2126

REAjusTE ZERO nA dATA-BAsE – 1º dE MAIO 
É isso que o trabalhador e a trabalhadora merecem?

ABS BRASIL

O índice de reajuste inflacionário (INPC – Índice Nacional de Preços ao Consumidor) devido pela empresa é de 9,83% 
em 01/05/2016, mais o INPC acumulado de 3,99% em 01/05/2017 para todos e todas, trabalhadores e trabalhadoras.

Somando este acumulado, a empresa deve 13,82% de reajuste nos salários e benefícios, desde 1º de maio do ano 
passado. Reajuste ZERO. 

É um verdadeiro absurdo! 
Um tremendo desrespeito à classe trabalhadora!

Ajude o sindicato a denunciar irregularidades na empresa:

Empresa que não possui ACT (Acordo Coletivo de 
Trabalho) com o sindicato representante da categoria é 
obrigada a honrar e pagar o Salário Mínimo Regional. 

É Lei! 
A empresa não  respeita o bolso do trabalhador e da 

trabalhadora. Não respeita a Legislação. Não respeita o 
Acordo  Coletivo de Trabalho. Sabe apenas explorar a 
mão de obra, pagando POUCO e ganhando MUITO!

Salário mínimo nacional          R$   937,00
Salário mínimo regional – faixa II 
– teleoperadores/teleoperadoras          R$ 1.202,20
Salário mínimo necessário
– cálculo do Dieese (segundo determina
   a Constituição de 1988)        R$ 3.899,66
Custo da cesta básica familiar        R$    464,19
Custo com alimentação/refeição               R$       18,57

Custo com creche                                       R$     959,27

FORTALEÇA A LUTA CONTRA A EXTINÇÃO DOS DIREITOS TRABALHISTAS 
E LUTE PARA TER UMA APOSENTADORIA DIGNA NO FUTURO 

SINDICALIZE-SE, JÁ!
É urGeNte a Necessidade de uNiÃo da classe trabalhadora 

Para VeNcer as barreiras coNtra a PrecariZaÇÃo, terceiriZaÇÃo, 
quarteiriZaÇÃo, o Fim da clt e da carteira de trabalho

* SRTE – Superint. Regional do Trabalho e Emprego 
   Setor de fiscalização do trabalho.
    – Av. Mauá, 1013 – Centro – Porto Alegre  
       Fone: (51) 3213 - 2800
    – http://www.mtps.gov.br – Clique em Contato e Ouvi-
doria e preencha o formulário de Denúncia  e Reclama-
ção (Não precisa se identificar).

* MPT– Ministério Público do Trabalho
   – Rua Ramiro Barcelos, 104 - Floresta – Porto Alegre
      Fone: (51) 3284-3000
   – http://www.prt4.mpt.mp.br/ – Clique em Coleta de 
Denúncias e siga os passos para preencher o formulário 
de denúncia para abertura de Inquérito Civil.
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É crime punível em Lei para qualquer empresa 
ou superiores hierárquicos que sabotem, falem 
inverdades sobre o sindicato, sugestionem a 
não filiação sindical, e exijam que o trabalhador 
(a) se desfilie do sindicato para poder subir na 
carreira profissional.
É direito do trabalhador (a) organizar-se e as-
sociar-se ao sindicato. Isto é garantido por Lei! 
O direito à liberdade sindical e a proteção ao 
direito de sindicalização está na Convenção nº 
87 da Organização Internacional do Trabalho 
(OIT), bem como na Constituição Federal de 
1988, no artigo 5º, inciso XVII e no artigo 8º. 
A CLT – Consolidação das Leis do Trabalho 
também trata do assunto, a partir do artigo 511. 
Quando a empresa interfere na livre associação 
ao sindicato ou na organização sindical está 
desrespeitando a LEI e, consequentemente, 
desrespeitando os trabalhadores (as). 
É uma atitude antissindical que pode ser en-
caminhada às esferas superiores e acabar em 
ações judiciais com indenização às partes atin-
gidas e multas às empresas infratoras.

nÃO FIQuE sÓ ! sEjA sÓCIO sIndICALIZAdO 
E sEjA REsPEITAdO (A)

Onde denunciar as irregularidades, além do 
sindicato:

* SRTE – Superintendência Regional do Trabalho e Emprego
Setor de fiscalização do trabalho.
Av. Mauá, 1013 – Centro – Porto Alegre – RS. 
Fone: (51) 3213 - 2800 – http://www.mtps.gov.br
- Clique em Contato e Ouvidoria e preencha o formulário de De-
núncia e Reclamação.

* MPT– Ministério Público do Trabalho
Rua Ramiro Barcelos, 104 - bairro Floresta – Porto Alegre/RS
Fone: (51) 3284-3000 - http://www.prt4.mpt.mp.br/
– Clique em Coleta de Denúncias e siga os passos para preen-
cher o formulário.

A LIBERdAdE sIndICAL É uM dIREITO dE
TOdOs Os TRABALHAdOREs (As)!!


