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Ano Novo, Novos Governantes, Novas Promessas, Esperanças Renovadas!
Mas a Luta para a MANUTENÇÃO dos DIREITOS dos TRABALHADORES 

Continua!

Nossa basse territorial é exten-
sa e nossos trabalhadores e tra-
balhadoras não ficam concentra-
dos dentro das empresas como 
vemos em outras categorias, eles 
estão espalhados pelos pontos 
de vendas - PDVs.

Temos uma diretoria que bus-
ca estar presente e junto com sua 
categoria, sempre em visita aos 
PDVs para verificar as condições 
de trabalho e se as normas de se-
gurança estão sendo cumpridas.

O SINDPRODEM está sempre 
presente na base ouvindo os 
trabalhadores, na busca sempre 
de melhores condições de tra-
balho e que se façam cumprir a 
Convenção Coletiva de Trabalho, 
como poderão ver alguns desta-
ques nesta edição.

Trabalhador você não está só, 
nós estamos com você!

Trabalhador sindicalizado, ca-
tegoria fortalecida!

Uma das questões que vem 
preocupando trabalhadores, sindi-
calistas e magistrados nas mudan-
ças provocas pela Lei 13.463/17 é 
forma de contratação de trabalho 
como por exemplo o Contrato de 
Trabalho Intermitente.

O SINDPRODEM é totalmente 
contrário a esse tipo de contra-
tação, uma vez que interfere, na 
análise crítica de sua diretoria, di-
retamente no orçamento familiar 
e nas condições socioeconomicos 
dos trabalhadores, sendo assim, 
ferindo também seus direitos ga-
rantidos na CF.

Nosso presidente Luiz Santos 
Souza, fala mais sobre o Contrato 
de Trabalho Intermitente  na Pala-
vra do Presidente.

Leia Pág. 02

Ao fazer essa chamada de capa 
em nosso informativo entendemos 
o quanto a Educação Básica de 
nosso país tem uma necessidade 
urgente de melhoria.

E não estamos falando somen-
te da recuperação do civismo nas 
escolas, mas de devolver aos pro-

res foram comprometidos.
Ainda estamos na busca de revo-

gar, mudar os artigos que mais com-
prometem esses direitos quando nos 
deparamos com a PEC da Previdên-
cia que oferece mundanças que irão 
impactar principalmente no tempo 
de contribuição e no valor da apo-
sentadoria do trabalhador.

As categorias de base que movi-
mentam a economia de nosso país 
estão agora com o direito a uma 
velhice com um pouco de dignida-
de alicerciado?

A pergunta que não quer calar 
essa diretoria. Qual deputado, se-
nador e presidente conseguiria tra-
balhar 220 horas mensais, susten-
tar sua família com um pouco mais 
de um salário mínimo, trabalhar 
até 65 anos (pegando no pesado) 
e se aposentar depois disso com 
um salário que ainda pode ser bem 
menor que isso?

Leia Pág. 04

Nesta página estaremos tra-
zendo sempre informações desde 
a datas que são importantes para 
os trabalhadores quanto algumas 
ações em destaque.

Você pode e deve acompanhar 
tudo que acontece em nossa cate-
goria pelas nossas redes sociais e 
nosso site: 

www.sindprodem.org.br

Leia Pág. 03

SINDPRODEM fecha ACT com COMPART

fessores condições de desenvolver 
metodologias ativas para voltarem 
a formar no futuro um adulto  de 
visão crítica que não permitirá as-
censão à cargos políticos represen-
tantes do povo que criem, aprovem 
e sancionem leis como a 13.643/17, 
onde vários direitos dos trabalhado-

No dia 13 de fevereiro a diretoria do sindicato fechou Acordo Cole-
tivo de Trabalho com a Compart onde foi mantido e garantido vários 
benefícios para os trabalhadores e trabalhadoras como  Participação nos 
Lucros e Resultados.

Leia Pág. 04

Representando a 
Categoria

No dia 09 de março participa-
ram da  IV Conferência Nacional de 
Formação da Cut - Etapa Baixada 
Santista.

Os diretores Andreia Silva e 
Djalma Sutero participarão como 
delegados no X Congresso da 
Contracs nos dias 26, 27 e 28 de 
março em Brasilia.

Na próxima edição traremos o 
que foi discutido e fotos da partici-
pação de nossos diretores que irão 
representar a categoria.
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Entenda o que é o Contrato 
Intermitente no quadro abaixo:

De acordo com artigo 443 que ca-
racteriza o trabalho intermitente 
previsto na lei 13.463/17 da CLT:
“É considerado como contrato de 
trabalho intermitente a prestação 
de serviços, com subordinação 
não contínua, onde se ocorre a 
alternância de períodos de ativi-
dades e inatividades, que podem 

ser determinados por horas, dias ou meses, independente do tipo de atividade, 
tanto por parte do empregado, quanto do empregador, o que não se aplica aos 
aeronautas, que são regidos por uma legislação própria”.
Contrato:

Será por escrito e o trabalhador terá seu 
registro em carteira.

- Precisa constar no documento dados 
do trabalhador e da empresa, assinatura, 
valor do dia ou hora trabalhada, local e 
data limite para pagamento do salário.

- Não é obrigado constar na 
 assinatura do contrato, local onde será 

executado o serviço,          
    turnos, forma de comunicação entre 

empresa e trabalhador para convocação 
de serviço.

Remuneração:
O valor da remuneração não poderá ser 

inferior a diária do salário mínimo que 
atualmente é R$ 998,00 mês, R$ 33,27 
dia ou R$ 4,54 hora.

- A remuneração não pode ser inferior 
aos colegas que exerçam a mesma fun-
çam com contrato diferenciado ao inter-
mitente.

- Se o contrato do trabalhador intermi-
tente for por um período maior que um 
mês o pagamento é sempre até o 5o. dia 
útil do mês seguinte ao trabalhado, ou 
seja, contratos intermitentes permitem 
contratos por períodos inferiores a um 
mês.

Férias:
No regime intermitente terá direito a 

férias aquele trabalhador que faça acor-
do com o patrão.

- Tendo acordo as regras são as mes-

mas que as dos trabalhadores conven-
cionais.

Aviso sobre a jornada
A empresa deverá convocar o trabalha-

dor por qualquer meio de comunicação 
eficaz, para informar sua jornada, com 
até três dias corridos de antecedência.

- O trabalhador terá um dia útil para 
responder, se não o fizer o empregador 
poderá considerar que o funcionário de-
sistiu da tarefa.

Trabalho nos intervalos
O intervalo, não remunerado, entre os 

chamados da empresa, é classificado 
como período de inatividade.

-Não será considerado tempo à dispo-
sição a empresa e não será remunerado.

- No período de inatividade o trabalha-
dor poderá fazer outras atividades.

Contribuições Previdenciárias
Com base nos valores recebidos men-

salmente o empregador deverá tanto 
regolher os valores referente as contri-
buições previdenciárias quanto o FGTS 
do trabalhador intermitente.

Representação Sindical
Nos casos de negociações coletivas de 

trabalho, administrativas e judiciais é 
obrigatório a participação do sindicato 
que também representará esse trabalha-
dor intermitente dentro da sua categoria 
de atuação.

A diretoria do SINDPRODEM está sempre presente na base verifi-
cando as condições de trabalho da categoria e ouvindo os trabalha-
dores, na busca sempre de melhores condições de trabalho e que se 
façam cumprir a Convenção Coletiva de Trabalho.

Trabalhador você não está só, nós estamos com você!
Não fique em dúvida, busque informações no sindicato ou com um 

de nossos diretores de base.

- Carrefour Pêssego - Sindicato 
recebeu a denúncia que há geren-
tes de setores cometendo dois atos 
graves pela lei, desvio de função e 
assédio moral, uma vez que estão 
solicitando aos promotores, que 
nem fazem parte do quadro de fun-
cionários do Carrefour para execu-
tarem outras tarefas e humilhando 
os mesmos perante outras pessoas.

O sindicato já está efetuando as 
devidas notificações.

- Extra Aeroporto - Mesmo com 
as providências já tomadas e ato 
público feito local, a prática de assé-
dio moral cometida pelo gerente de 
mercearia continua e as empresas 
envolvidas não tomam nenhuma 
atitude para resolver a situação.

- Assaí Nações Unidas - Empresa 
proibe promotores de sairem em 
seus horários para qur façam abas-
tecimento de produtos que não 
fazem parte das marcas que repre-
sentam, o sindicato já está efetuan-
do as notificações. 

- Tenda Atacado Itanhaém - não 
foram constatadas irregularidades 
no ambiente de trabalho, mas ao 
conversar com os trabalhadores da 
GM PROMO o SINDPRODEM cons-
tatou que a Convenção Coletiva de 
Trabalho não está sendo respeita-

A Lei 13.463/17, chamada de 
Reforma Trabalhista, tem sido mui-
to discutida não somente por nós 
sindicalistas, mas também por ad-
vogados e magistrados, porque 
muitos artigos desta reforma vão 
na contramão de todos os direitos 
que arduamente os trabalhadores 
vem conquistando desde 1º. de 
maio de 1943 quando foi criada a 
primeira Consolidação das Leis do 
Trabalho e alguns, garantidos na 
Constituição Federal.

Reforço que a minha indignação 
enquanto representante do SIND-
PRODEM não é somente por ser 
sindicalista, mas sim de um homem 
que representa uma categoria e há 
anos está à frente da defesa dos 
direitos da mesma o que me traz 
expertise para reconhecer quando 
uma reforma traz pontos abusivos 
e que são totalmente prejudiciais 
não somente a minha categoria, 
mas ao trabalhador brasileiro em 
si, tanto que como publicou no dia 
20 de fevereiro a ANAMATRA, As-
sociação Nacional dos Magistrados 
da Justiça do Trabalho, a Organiza-
ção Internacional do Trabalho, OIT, 
solicitou revisão de alguns pontos 

da Lei 13.463/17 principalmente 
em relação a precarização do con-
trato de trabalho e enfraquecimen-
to dos sindicatos nas negociações 
em defesa ao trabalhador.

Um exemplo dessa precariza-
ção é a criação do Contrato Inter-
mitente onde você trabalhador, só 
recebe quando é chamado para 
trabalhar e seu contrato pode ser 
por dias, meses, se for maior que 
doze meses só terá direito as fé-
rias se ter acordado esse direito 
na assinatura do contrato.

Agora imagine se você recebes-
se a hora do salário mínimo e no 
mês a empresa só lhe chamasse 
para trabalhar 20 horas porque é 
um mês “fraco” é o que você rece-
beria no final do mês, mas não é 
porque você praticamente só utiliza 
sua casa à noite, afinal você e sua 
família passam o dia na rua que 
seu locatário cobra o aluguel só por 
aquelas horas, não é mesmo?

Se o seu filho adoece, não é 
porque não usará toda a caixa de 
remédio que o farmacêutico lhe 
cobrará só o que usar, certo?

Então como os trabalhadores 
sustentarão suas famílias dessa for-
ma? Os deveres com os credores 
não serão fracionados as horas.

O Contrato Intermitente na opi-
nião deste sindicato não é somen-
te uma precarização do trabalho, 
mas da vida do trabalhador, porque 
qualidade de vida, realmente não 
temos nem como dizer que existe 
essa possibilidade de existir, onde 
quem paga a conta cada vez mais 
é quem menos tem!

Não é somente o Luiz ou o SIN-
DPRODEM que estão falando, a 
ANAMATRA, a OIT já despertou 
que há muita coisa que tem que 
ser revista! Vamos Acordar!

Luiz Santos Souza

da, já notificou a emprersa solici-
tando enquadramento.

- Villarreal São José dos Campos- 
Promotora sofre pressão para des-

cumprir a política da interna de sua 
empresa, agradando assim o PDV, é 
exigido um horário diferenciado ao 
estipulado pela empresa da traba-

lhadora e práticas com as merca-
dorias que não condizem com as 
orientadas pela sua empresa. Os 
equipamentos de produção estão 
fora dos padrões de higiene e se-
gurança do trabalho tanto exigidas 
pelas Normas Regulamentadoras 
da Medicina do Trabalho, quanto 
da Anvisa.

A empresa já designou a promoto-
ra para outro PDV e o sindicato está 
efetuando as devidas notificações.

Não fique só! Fique forte!
Filie-se ao Sindicato!



MARÇO/201902 MARÇO/201902 MARÇO/2019 03

16 de Fevereiro Dia do Repositor de Vendas
Um profissional que faz a diferença nas vendas dos PDVS

Quando buscamos informações sobre a fun-
ção do repositor de vendas, recebemos respos-
tas muito simplórias como: profissional que rea-
liza o abastecimento de produtos nos pontos de 
vendas (PDVs), garantindo sua boa exposição; é 
um dos responsáveis pela precificação de pro-
dutos e controle de validade de produtos pere-
cíveis exemplificam atividades operacionais.

As grandes empresas especializadas em tra-
de marketing já reconhecem que o papel do 
repositor vai além, é o profissional responsável 
em manter a disponibilidade de produtos em 
pontos estratégicos espalhados em loja (condu-

zindo os clientes às compras por impulso) con-
forme o perfil do canal. 

O repositor, também, tem que se apropriar 
da cultura dos PDVs onde atua com a marca da 
empresa que representa para saber como lidar 
e negociar esses pontos que favorecerão sua 
marca e o pdv. Tem todo o cuidado com o manu-
seio das mercadorias, além de conhecer o PEPS 
(Primeiro produto à Entrar no estoque/gondola, 
Primeiro à Sair) o objetivo é evitar a perda do 
produto por vencimento, garantindo assim sua 
saída de maneira satisfatória. 

Resumindo o repositor tem que ter gestão 
de tempo, noções de logística, noções de ferra-
mentas de marketing, técnicas de negociação, 
conhecimento das políticas internas da empre-
sa que trabalha e dos PDVS, praticar o bom rela-
cionamento interpessoal.

Você trabalhador com sua expertise faz a di-
ferença nas vendas de seus produtos e na ren-
tabilidade dos PDVS em que atua porque atrai 
os clientes com a exposição das mercadorias as 
tornando mais atraentes.

Parabéns pelo seu dia e pelo seu trabalho!
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TRABALHADORES ATENÇÃO!!!

Mantenham-se informados sobre o que está acontecendo em 
nossa categoria e nossas lutas para a manutenção de nossos 
direitos. Acesse o nosso site: www.sindprodem.org.br

A História do Dia Internacional da Mulheres que poucos sabem

SINDPRODEM consegue 
Cestas Básicas para 25 

famílias em Cubatão
O temporal que ocorreu n o s 

dias 04, 05 e 06 de 
fevereiro causou 
prejuízo para a 
baixada e muitas 
famílias chegaram 
a ficar desabrigadas 
na região.

O Bairro do 
Pilões em Cubatão 
foi um dos mais 
prejudicados e 
onde temos muitos 
trabalhadores da categoria. 

O SINDPRODEM acompanhou de perto 
as dificuldades ocorridas através do diretor 
representante da Baixada Santista Djalma Sutero 
e conseguiu com o Sindicato das Empresas de 
Asseio e Conservação do Estado de São Paulo a 
doação de 25 cestas básicas para serem doadas 
para essas famílias.

As cestas foram entregues no dia 20/02, para  
o Sr. Valdemir Moreira de Lima presidente da 
Sociedade de Melhoramentos do Bairro.

Não vamos falar sobre as 
130 operárias que morreram 
carbonizadas no dia 25 de 
março de 1911 em Nova York. 
É claro que aquele incidente 
marcou toda a trajetória das 
lutas feministas no século 
20, mas vamos conhecer um 
pouco mais sobre a luta das 
mulheres trabalhadoras.

A Revolução Industrial in-
troduziu na vida da mulher 
uma jornada de trabalho de 
aproximadamente 15 horas 
e um salário, o que nos faz 
encontrar as primeiras organizações femininas, 
com protestos nos Estados Unidos e Europa, le-
vando essas mulheres reivindicarem melhores 
salários, condições de trabalho e o fim do traba-
lho infantil já no fim do século 19.

Em 1910, foi aprovada por mais de cem re-
presentantes de 17 países, durante a II Confe-
rência Internacional de Mulheres Socialistas na 
Dinamarca, uma resolução para a criação de 
uma data anual para a celebração dos direitos 
da mulher. O objetivo era honrar as lutas femi-
ninas e, assim, obter suporte para instituir o di-
reito público de votar e ser votado universal em 
diversas nações. 

Foi em 8 de março de 1917, quando aproxi-
madamente 90 mil operárias manifestaram-se 
contra o Czar Nicolau II, as más condições de tra-
balho, a fome e a participação russa na guerra 
- em um protesto conhecido como “Pão e Paz” 
- que a data consagrou-se, embora tenha sido 
oficializada como Dia Internacional da Mulher, 
apenas em 1921.

A Organização das Nações Unidas (ONU), 
somente assinou o primeiro acordo internacio-

nal que afirmava princípios 
de igualdade entre homens 
e mulheres, mais de 20 anos 
depois, em 1945. Na década 
de 60, o movimento feminis-
ta ganhou visibilidade e voz e 
em 1975 comemorou-se ofi-
cialmente o Ano Internacio-
nal da Mulher, mas somente 
em 1977 o “8 de março” foi 
reconhecido oficialmente pe-
las Nações Unidas, 60 anos 
depois do protesto “Pão e 
Paz”.

O dia 8 de março não é um 
dia de passeio em shopping ou show em pra-
ça pública, mas sim para reflexão e mobilização 
para a conquista de direitos e discussões sobre 
discriminações e violências morais, físicas e se-
xuais que não acabaram, elas ainda existem e se 
não forem discutidas e tratadas pode-se invés 
de avançar nas conquistas retroceder.

No Brasil, as mulheres com muita luta só con-
seguiram o direito ao voto em 1932, na Consti-
tuição promulgada por Getúlio Vargas. A partir 
dos anos 1970 emergiram no país organizações 
que passaram a incluir na pauta das discussões 
a igualdade entre os gêneros, a sexualidade e a 
saúde da mulher. Em 1982, o feminismo passou 
a manter um diálogo importante com o Estado, 
com a criação do Conselho Estadual da Condi-
ção Feminina em São Paulo, e em 1985, com o 
aparecimento da primeira Delegacia Especiali-
zada da Mulher.

Podemos observar que em nosso país não te-
mos nem um século das primeiras mínimas con-
quistas, portanto, vamos nos unir mais e buscar 
sempre cumprir com nossos deveres, mas lutar 
por nossos direitos! Juntas somos mais fortes!

Andreia Silva

SINDPRODEM dialoga com 
ASSAI da Mirim em  Praia 

Grande e, empresa cumpre  
determinação médica 

autorizando trabalhador da 
Unilever a trabalhar com 

barba.
No dia 25 de fevereiro um promotor da 

Unilever foi proibido de exercer sua função 
por uma encarregada do Assai Vila Mirim em 
Praia Grande, por estar com barba.

O trabalhador apresentou o atestado com 
laudo médico, onde era justificado que o 
mesmo não poderia se barbear devido a uma 
alergia desenvolvida aos aparelhos de barbe-
ar, mesmo assim foi   impedido de cumprir 
com seu trabalho.

No dia 26 de fevereiro o diretor do SIND-
PRODEM Djalma Sutero, entrou em contato 
com o Sr. Anderson Golveia, expondo a situ-
ação e que o trabalhador estava legalmente 
coberto, o problema foi solucionado e a par-
tir do dia 27 de fevereiro o funcionário da 
Unilever voltou ao trabalho normalmente.
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SINDPRODEM fecha ACT com COMPART
Mesmo com todas as dificuldades geradas para os trabalhadores bra-

sileiros pela lei 13.463/17, na qual, muitos direitos foram abalados de tal 
forma que até mesmo magistrados efetuam questionamentos sob alguns 
artigos, no dia 13 de fevereiro de 2019 o Sindicato dos Promotores, Re-
positores e Demonstradores de Merchandising  do Estado de São Paulo – 
SINDPRODEM fechou Acordo Coletivo de Trabalho, 2019, com a Compart 
Marketing e Tecnologia e CPT Serviços e Negócios Ltda, no qual, ocorreu a 
manutenção dos direitos da categoria garantindo benefícios que hoje fa-
zem a diferença para a manutenção da qualidade de vida do trabalhador.

Destacamos alguns desses benefícios aqui, mas para ter conhecimento 
do ACT 2019 completo acesse a aba CONVENÇÕES no site do sindicato: 
www.sindprodem.org.br. 

O índice de reajuste de 4% (quatro por cento) do piso salarial para os 
trabalhadores que a partir de 01.01.2019, será: 

Promotor(a) de Vendas: R$ 1.200,62
Demonstrador(a)/Degustador(a): R$1.200,62
Repositor(a): R$ 1.172,36
Demais Funções: R$ 1.172,36
O reajuste de 4% será para todos os salários até R$ 5.000,00 a partir 

desse valor o índice aplicado será de 3%.
Em uma época onde os direitos do trabalhador estão cada vez mais es-

cassos o acordo manteve, Hora Extra Remunerada o que traz compensa-
ção justa ao trabalhador que ficou mais horas dedicadas ao seu trabalho 
e a sua empresa e não banco de horas, que somente quem vivencia sabe 
quais as dificuldades de se compensar em descanso.

Reconhecimento dos serviços prestados pelo trabalhador através do 

Quinquênio, recebendo adicional por tempo de serviço, o percentual de 
5% sobre o salário, a cada cinco anos de trabalhos ininterruptos respei-
tando o limite de 15%, proporcional a 15 anos de trabalho efetivo.

Participação nos Lucros e Resultados – PLR que traz benefício tanto 
para o trabalhador quanto para a empresa por incentivar a produtivi-
dade e o relacionamento Capital X Trabalho.

Auxílio Refeição para os trabalhadores que fizerem uma jornada maior 
que seis horas diárias, mais uma Cesta Básica/Cartão Alimentação para 

quem recebe um salário até R$2.600,00
Uma outra grande conquista é o Auxílio Creche, os estabelecimentos 

que não possuírem creche poderão optar por fechar convênio ou reem-
bolsar a empregada ou empregado, conforme determinado no ACT (ver 
completo).

Assistência Odontológica e Assistência Médica, os trabalhadores têm di-
reito à ambas assistências, tendo um amparo diferenciado a sua saúde.

Mesmo com as dificuldades empregadas pela reforma trabalhista, o 
SINDPRODEM tem obtido bons resultados nos acordos coletivos, mos-
trando aos empregadores que somente com trabalhos dignos, condições 
efetivas de trabalho e manutenção de qualidade de vida seus emprega-
dos conseguirão manter e superar os resultados esperados, fomentando 
a economia do país, assim retornando nossa economia em uma situação 
forte e segura.

Diretores do SINDPRODEM são eleitos 
para representarem a Baixada Santista 

na Regional de Formação da CUT

Os diretores Djalma Sutero da Silva, Jose Ricardo do Carmo e Renato 
Wilian da Silva participaram da IV Conferência Nacional de Formação 
da Cut - Etapa Baixada Santista que aconteceu no dia 09 de março na 
APEOESP em Santos.

Nesta etapa participaram 17 pessoas representando seis sindicatos: 
APEOESP, CORREIOS, SINDIVIÁRIOS, SINDILIMPEZA, SINTHORES 
e SINDPRODEM, onde nossos diretores foram eleitos para representa-
rem a BS nos dias 09 e 10 de abril na próxima etapa que é a Estadual.

Por que o trabalhador 
tem que pagar a conta?

PEC 06/19 proposta pelo governo submete os 
trabalhadores e trabalhadora a mais tempo de 

serviço por aposentadorias menores
Desde 2017, os sindicatos de todo 

o país têm se unido em uma só voz 
lutando junto, aos seus trabalha-
dores e trabalhadoras para manter 
o direito à aposentadoria, pois até 
hoje não houve uma única proposta 
de Mudança na Previdência na qual 
esse direito não estivesse seriamen-
te comprometido.

Infelizmente a PEC 06/19 não 
foge a essa regra, ao contrário, uma 
vez que além de aumentar o tempo 
de idade mínima para aposentadoria 
das mulheres para 62 anos e dos ho-
mens para 65 anos, ainda modifica a 
base de cálculo de recebimento de 
tal forma que esses trabalhadores, 
quando se aposentarem, passaram 
a trabalhar mais e receber menos 
dos que se aposentaram pelas regras 
atuais.

Sem contarmos com o fato das lacu-
nas deixadas que abriram margem para 
futuras votações com quóruns inferio-
res, podendo assim ser votado e aceito 
mais desvantagens para o povo.

Qual a justificativa?
O famoso déficit. Em outras pa-

lavras, o caixa da previdência não 
conseguirá arcar com as contas das 
aposentadorias se as regras não se-

rem modificadas.
No ponto de vista da CUT e do SIN-

DPRODEM, existem outras formas de 
resolver o suposto déficit anunciado 
pelo governo, como a cobrança dos 
grandes devedores da dívida pública, 
o combate à fraude e a sonegação 
com aumento da fiscalização. A enti-
dade também defende o fim da DRU, 
que desvia recursos da Seguridade 
Social para pagar juros aos bancos, 
a formalização da carteira assinada 
e a tributação de grandes fortunas e 
heranças.

Então essa diretoria não conse-
gue deixar de questionar: Depois 
de tantos anos contribuindo com a 
economia e crescimento do país, os 
trabalhadores não têm direito de 
envelhecer com dignidade? Por que 
tem que pagar por um rombo que 
não causaram?
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