
Ainda sem o menor sinal de recupe-
ração do mercado, em uma crise que
já desempregou milhões de traba-
lhadores em todo o país, o Sindicato
dos Metalúrgicos do Sul Fluminense
vem conseguindo manter a empregabi-
lidade e os benefícos conquistados nos
últimos anos.

Diante deste quadro, as empresas vem
retardando as negociações sobre o

::Aumento Salarial de 5% para todos os colaboradores  que
ganham até R$ 5.000 e limitado ao valor fixo R$ 250 para os que
recebem valores acima disso.

::Aumento de 5% no vale alimentação (Cartão Alelo) , passando
de R$ 350 para R$ 367,50; sendo creditado R$ 735 em dezembro/
2016.

:: Manutenção dos demais benefícios dentro das regras atuais:
Transporte, Alimentação, Plano Médico e Odontológico, Seguro
de Vida, Bolsa de Estudos, Auxílio Creche e Previdência Privada.

VEJA ABAIXO A PROPOSTA:

Sindicato inicia
negociações com a
empresa Hyundai

CAMPANHA SALARIAL 2016

acordo coletivo de trabalho 2016/
2017. Mas, dure o tempo que durar,
já está garantida a data-base, que é
1º de maio.

Na semana passada, a Hyundai
apresentou proposta para o renovação
do Acordo Coletivo, que será levada à
votação por escrutínio secreto, amanhã,
dia 25/5, a partir das 6h30, na portaria
de entrada dos trabalhadores.
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Empresa apresenta proposta e sindicato vai
levar à votação amanhã, quarta-feira, dia 25,

a partir das 6h30, na portaria de entrada

Trabalhador, faça a sua
parte: valorize quem luta

por você, sindicalize-se!

>PALAVRA DO PRESIDENTE<

O projeto de lei nº 4.330/04, que
trata da regulamentação da
terceirização, já aprovado pela
Câmara, poderá entrar na pauta do
Senado nas próximas semanas. Ele
aguarda apenas a apreciação de
requerimento que solicita a
tramitação conjunta deste com os
demais projetos que versam sobre
o mesmo assunto - PLS 300/15,
447/11 e 87/10.

A matéria está na Comissão
Especial do Desenvolvimento
Nacional sob a relatoria do senador
Paulo Paim (PT-RS), que ainda não
apresentou parecer.

É preciso que todos nós sindicalistas
e trabalhadores estejam mobilizados
e pronto para o combate. Se passar
no Senado, a nova lei abre as portas
para que as empresas possam
subcontratar todos os seus serviços.
Assim, os trabalhadores são mais
expostos a violações como
exploração de trabalho análogo ao
escravo, calotes de salários, riscos à
sua saúde e jornadas excessivas.

Usada pelas grandes empresas
para reduzir a folha de pagamento,
a terceirização tem impacto
negativo para os trabalhadores. De
imediato, vai diminuir o número de
empregos, aumentar riscos de
acidente e vai trazer ainda mais
dificuldades para negociação com
o patrão.

Vamos nos manter mobilizados!

Forte abraço

Silvio Campos - presidente

O fantasma da
terceirização

volta a rondar

PREENCHA E ENTREGUE A FICHA DE SINDICALIZAÇÃO (NO VERSO)>



Diretor da Comunicação:
Bartolomeu Citeli
Texto e Programação visual:
Assessoria de Comunicação
Fale conosco:
sindmetalsf@sindmetalsf.org.br
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F I CHA  DE  S INDICAL IZAÇÃO

Nome

Empresa Data de admissão

End. Nº                 Comp.

Bairro                                                                 CEP

Cidade                                   UF            Tels.                        e-mail

Autorizo o desconto em folha dos pagamentos de contribuições devidas por mim em favor doAutorizo o desconto em folha dos pagamentos de contribuições devidas por mim em favor doAutorizo o desconto em folha dos pagamentos de contribuições devidas por mim em favor doAutorizo o desconto em folha dos pagamentos de contribuições devidas por mim em favor doAutorizo o desconto em folha dos pagamentos de contribuições devidas por mim em favor do
Sindicato dos Metalúrgicos sobre o meu salário, inlcusive o 13, ficando filiado por tempo mínimoSindicato dos Metalúrgicos sobre o meu salário, inlcusive o 13, ficando filiado por tempo mínimoSindicato dos Metalúrgicos sobre o meu salário, inlcusive o 13, ficando filiado por tempo mínimoSindicato dos Metalúrgicos sobre o meu salário, inlcusive o 13, ficando filiado por tempo mínimoSindicato dos Metalúrgicos sobre o meu salário, inlcusive o 13, ficando filiado por tempo mínimo
de seis meses.de seis meses.de seis meses.de seis meses.de seis meses.

_______________________, _______ de ____________________ de ______.

____________________________________                                              ________________________________
    assinatura do trabalhador                                                                     diretor/funcionário responsável


