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Sul Fluminense, 30/6/2015. Boletim nº 1228.Informativo do Sindicato dos  Metalúrgicos do Sul Fluminense

ACORDO COLETIVO

 Sindicato patronal não avança nas negociações

SEGURO DEMPREGO: Regra anterior: trabalhador pode pedir
benefício após seis meses de trabalho ininterruptos Regra nova: é preciso
trabalhar por 12 meses para pedir pela primeira vez, e por 9 para pedir a
segunda. Para solicitar a terceira vez, é preciso trabalhar por seis meses.
Situação atual da medida: Em vigor. Quem afeta: Quem pedir o
benefício a partir de agora.
ABONO SALARIAL: Regra anterior: recebe um salário mínimo
quem trabalhou ao menos 30 dias no ano base recebendo até dois salários
mínimos Regra nova: não muda. Situação atual da medida: Em
vigor.  
PENSÃO POR MORTE: Regra anterior: sem tempo mínimo de
contribuição e casamento. Regra nova: tempo mínimo de 1 anos e seis
meses de contribuição e de 2 anos de casamento ou união estável; benefício
vitalício apenas para cônjuges a partir de 44 anos. Situação atual da
medida: Em vigor. Quem afeta: quem requerer a pensão desde 1º de
março. A medida não afeta quem já recebia o benefício.
AUXILIO POR DOENÇA: Regra anterior: empresa paga salário
integral pelos primeiros 15 dias de afastamento. Regra nova: empresa
paga salário integral pelos primeiros 30 dias de afastamento. Situação
atual da medida: Em vigor desde março. O Congresso já derrubou a
alteração e o texto espera sanção da presidente Dilma Rousseff. Quem
afeta: todos os empregados afastados desde 1º de março.

FATOR PREVIDENCIARIO: Regra atual: atualmente, o benefício
sofre redução pelo fator previdenciário quando o trabalhador se aposenta
antes dos 60 anos (mulheres) ou 65 anos (homens). Regra nova: o
trabalhador passa a ter direito à aposentadoria integral (hoje em R$
4.663,75) se a soma da idade e do tempo de contribuição resultar em 85
(mulheres) ou 95 (homens) – respeitando 35 anos de contribuição para
homens e 30 para mulheres. Essa soma vai acrescentar 1 ponto, de forma
progressiva, nos anos de 2017, 2019, 2020, 2021 e 2022. Se o
trabalhador decidir se aposentar antes, a aposentadoria continua reduzida
pelo fator previdenciário. Situação atual da medida: Em vigor. Quem
afeta: não foi definido.

Confira as novas regras dos
direitos trabalhistas sancionadas

 pelo Governo Federal

Descaso do Metalsul
Descaso. Essa palavra

resume bem a postura do sindicato
patronal (Metalsul) em relação às
negociações do acordo coletivo
2015/2016 com o Sindicato dos
Metalúrgicos do Sul Fluminense.
Até agora os dois sindicatos
tiveram apenas duas reuniões e
não houve nenhum avanço por
parte do Metalsul.

Em 10 de abril, o sindicato
dos trabalhadores entregou a
pauta de reivindicações do acordo
coletivo. Porém, o Metalsul
marcou a primeira reunião, para
o entendimento de pauta, para o
dia 11 de maio. O outro encontro
ocorreu somente no dia 2 de
junho, quando não houve avanço
nenhum nos itens da pauta. A
data-base da categoria venceu no
dia 1º de maio.

As empresas novamente
estão alegando a crise econômica
para ‘atrasar ’ a vida dos
metalúrgicos. O sindicato entende
que há uma crise, porém os
trabalhadores não podem ‘pagar
pato’ sozinho.

Pensando nisso, o sindicato
dos Metalúrgicos enviou na
segunda-feira, 29/06, um ofício
ao Metalsul cobrando um
posicionamento e afirmando que
está havendo um descaso por
parte dos empresários.

Será que o Sindicato dos
Metalúrgicos terá que mostrar a
força do trabalhador para que o
Metalsul os trate com respeito.
Fica aí a indignação da direção.
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O sindicato lembra alguns dos ganhos na proposta aprovada pelos trabalhadores
da Votorantim . Essa proposta evitou centenas de demissões nas unidades de Barra
Mansa e Resende.

Confira os ganhos dos
trabalhadores da  Votorantim

Querem prejudicar os
trabalhadores da Votorantim

INSALUBRIDADE

>>> Aumento no valor do auxílio crecheAumento no valor do auxílio crecheAumento no valor do auxílio crecheAumento no valor do auxílio crecheAumento no valor do auxílio creche para R$350,00 a partir de maio/15.

>>> Congelamento da tabela de descontoCongelamento da tabela de descontoCongelamento da tabela de descontoCongelamento da tabela de descontoCongelamento da tabela de desconto dos empregados em relação aos benefícios em que
tenham participação.

>>> Redução de 10% da participaçãoRedução de 10% da participaçãoRedução de 10% da participaçãoRedução de 10% da participaçãoRedução de 10% da participação do empregado no valor do desconto atual da cesta
básica/cartão alimentação.

>>> PPPPPrêmio assiduidade de 05 (cinco) diasrêmio assiduidade de 05 (cinco) diasrêmio assiduidade de 05 (cinco) diasrêmio assiduidade de 05 (cinco) diasrêmio assiduidade de 05 (cinco) dias para o empregado que não apresentar nenhuma
ausência no período do Acordo Coletivo,exceto ausência por morte de parente (conforme artigo da
CLT), referentes aos últimos 12 meses (retroativo a 2014).

>>> Garantia do nível de emprego Garantia do nível de emprego Garantia do nível de emprego Garantia do nível de emprego Garantia do nível de emprego ,desde que o volume de produto acabado não atinja números
inferiores às 95 mil toneladas por 02(dois) meses.

A direção do Sindicato
dos Metalúrgicos se reuniu com
a direção da Votorantim onde foi
informado da elaboração de um
novo laudo de insalubridade.
Através de uma perícia que foi
realizada por uma empresa
contratada pela Votorantim.

O Sindicato contestou o
laudo e repudiou a maneira que
está sendo realizadas estas
mudanças. A visão do Sindicato,

é que o trabalhador terá uma
perda irreparável em seus direitos
conquistados há anos.

O método que a empresa
quer implantar irá prejudicar
vários trabalhadores no processo
de sua aposentadoria.

O Sindicato deixou bem
claro sua discordância com laudo
informado pela empresa. Caso
haja necessidade o Sindicato, irá
tomar medidas judiciais caso este
laudo seja implantado.

A direção da Cinbal/ Masafer se reuniu com o Sindicato no ultimo dia 18
de junho para entendimento da pauta de reivindicação. A empresa colocou
suas dificuldades, devido à crise econômica atual e mostrou a baixa
produção que se encontra a empresa. A empresa pediu ao Sindicato que
agendasse para  dia 02 de julho a próxima reunião, onde iremos mostrar
à direção da Cinbal a necessidade de avançarmos na pauta de
reivindicações.

Sindicato e Cinbal/Massafer se reúnem Há algumas empresas
se valendo da crise
para prejudicar o

direito do  trabalhador!
O Sindicato está de olho

e não permitirá
que isto aconteça.

Estas são algumas entre outras vantagens conquistadas.Estas são algumas entre outras vantagens conquistadas.Estas são algumas entre outras vantagens conquistadas.Estas são algumas entre outras vantagens conquistadas.Estas são algumas entre outras vantagens conquistadas.
Agora temos que garantir e fazer valer nossos direitos.Agora temos que garantir e fazer valer nossos direitos.Agora temos que garantir e fazer valer nossos direitos.Agora temos que garantir e fazer valer nossos direitos.Agora temos que garantir e fazer valer nossos direitos.


