
MEDIDAS DE TEMER PREJUDICAM OS 
TRABALHADORES E OS MAIS POBRES 

AMEAÇADO:
Entenda como a nova 
tabela do PIS prejudi-
ca os trabalhadores. 
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CALOTE: 
Empresas do grupo Santana 
Textiles terão bens leiloados 
para quitação de dívida traba-
lhista pág.2

SINDTÊXTIL/RN
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Empresas têxteis fecham as 
portas no RN e dão calote nos 

trabalhadores

Os trabalhadores e traba-
lhadoras demitidos das em-
presas  NORTEX – INDÚS-
TRIA E COMÉRCIO LTDA 
e  TEXTILE INDUSTRIAL 
S/A, que funcionavam em 
São Gonçalo do Amarante 
no RN e fecharam as por-
tas em maio de 2015, lutam 
desde então na Justiça do 
Trabalho para receberem 
os seus direitos rescisórios. 
A inadimplência das duas 
empresas não parece ser 
um problema financeiro, 
porque ambas pertencem 
ao Grupo Econômico SAN-
TANA TEXTILES que possui 
unidades fabris em pleno 
funcionamento no Ceará, 
Argentina e Estados Uni-
dos.  “A estratégia das duas 
empresas é vencer os traba-
lhadores pelo cansaço para 
forçá-los a um acordo in-
digno abrindo mão de parte 
dos seus direitos”, destacou 
Reno Paiva, presidente do 
SINDTEXTIL. 

O Sindicato vem lutando 
ao lado dos trabalhadores 
para que os seus direitos 
sejam preservados. Para 

Nortex e Textile terão seus bens leiloados

O governo ilegítimo, corrupto e golpista de Michel Temer 
anunciou que vai chamar cerca de 4 milhões de beneficiários 
do auxílio-doença e aposentadoria por invalides para nova 
perícia. A intenção do governo golpista é economizar mais 
de 6 bilhões de reais às custas dos trabalhadores mais pobres 
e doentes.

isso obteve na Justiça o blo-
queio dos bens das duas 
empresas como garantia do 
pagamento da dívida traba-
lhista.  

Vitória
Recentemente, o Tribu-
nal Regional do Trabalho 
do RN julgou ação coletiva 
promovida pelo Sindicato e 
condenou as referidas em-
presas ao pagamento de to-
dos os direitos rescisórios. 
A decisão judicial determi-
nou ainda o pagamento de 
2 multas: uma equivalente 
a um mês de salário e outra 
no valor de 50% sobre o to-
tal devido. 

Descumprimento
Mesmo após determinação 
judicial, as empresas relu-
tam pagar os valores devi-
dos aos trabalhadores que 
passam por extrema neces-
sidade.  “Não nos arredare-
mos dessa luta até que os 
bens das duas empresas se-
jam leiloados e o valor en-
tregue aos trabalhadores”, 
afirma Reno. 

A nova tabela do PIS tem gerado dúvidas. Nem todos recebe-
rão salário mínimo integral. De forma geral as novas regras 
prejudicam os trabalhadores mais afetados pelo desempre-
go. Quem comemora aniversário no primeiro semestre do 
ano só receberá em 2017. Como se não bastassem estes pre-
juízos, Temer pretende acabar de vez com o benefício. 

Grupo Santana Textiles destaca “sustentabilidade” em 
seu site, enquanto dá o calote em centenas de trabalha-
dores no Rio Grande do Norte
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COM O GOVERNO GOLPISTA DE TE-
MER, AS AMEAÇAS AO SUS NUNCA FO-

RAM TÃO CONCRETAS. 

Se você é um dos 202 milhões de usuá-
rios do Sistema Único de Saúde, confira 
estas manchetes estampadas nos prin-

cipais sites de notícias do país e tire 
suas próprias conclusões:
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PREVIDÊNCIA: 
Acabou com o Ministério da Previdência; Quer 
desvincular o salário mínimo dos benefícios 
previdenciários; Quer elevar ainda mais a idade 
mínima para a aposentadoria; Vai rever aproxi-
madamente 4 milhões de benefícios de auxílio-
doença e aposentadoria por invalidez

SALÁRIO MÍNIMO: 
Pretende revogar a  política de valori-
zação do salário mínimo, ou seja, sem 
aumento real a partir de 2017; Aposen-
tados que recebem salário mínimo 
poderão ficar sem reajuste.

DIREITOS TRABALHISTAS: 
Avalia proposta da CNI (Confederação Nacional das 
Indústrias) de jornada de trabalho de 80 horas; Apoia 
o PLC 30/2015, que permite que todos os trabalhado-
res sejam contratados de forma terceirizada, reduzin-
do salários e retirando direitos; Apoia a flexibilização 
das leis trabalhistas; Fim do abono salarial PIS

EDUCAÇÃO: 
Restringiu programas como Fies e Pronatec; 
aponta para a privatização total dos ensinos 
médio e superior, bem como o fim do Piso Na-
cional dos Professores. 

POLÍTICAS SOCIAIS: 
Verbas do bolsa família pode-
rão ser reduzidas; Acabou com 
os subsídios para os mutuários 
mais pobres do Minha Casa Mi-
nha Vida.

 ... E OS TRABALHADORES ESTÃO 
“PAGANDO O PATO”

Assim como o SUS, governo Golpista de Temer ameaça 
direitos trabalhistas, salário mínimo, previdência, SUS, 
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