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Metalsul usa
a crise para
tentar retirar
direitos dos
trabalhadores

CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2016/2017

Nesta segunda-feira (30),
iniciaram as negociações para a
Convenção Coletiva de Trabalho
entre o Sindicato dos
Metalúrgicos e o Metalsul, que
defende os interesses das
empresas na região.

Zero de reajuste é a proposta do
sindicato patronal (Metalsul) que,
além disso, usa a crise para
atacar os direitos dos
trabalhadores. A princípio, o
sindicato entregou a pauta com
reajustes tanto nos salários como
também em alguns benefícios.
Mas, o representante das

empresas alegou consequências
da crise enfrentada pelo setor.
Além de negar a dar reajuste,
querem também é suspender o
pagamento da PLR para os
trabalhadores que ainda não tem
um Programa de Participação nos
Lucros. “Que absurdo”!

O sindicato reconhece que é
preciso, no mínimo, repor as
perdas que os trabalhadores
tiveram em seus salários para
iniciar as negociações. E retirada
de direitos nem se discute. Essa
crise não pode sacrificar ainda
mais os trabalhadores.

O sindicato não abre mão de
repor as perdas que os
trabalhadores tiveram ao longo
do ano e que, provavelmente,
ainda terão, já que ainda não há
nenhuma perspectiva do fim da
crise. Portanto, nada mais justo
que seja, no mínimo, oferecida a
aplicação dos 9,83% (INPC),
que estão sendo acordadas por
outras categorias em todo o país.

É preciso, no
mínimo, repor as
perdas que os
trabalhadores
tiveram em seus
salários para
iniciar as
negociações. E
retirada de
direitos nem se
discute. Essa crise
não pode
sacrificar ainda
mais os
trabalhadores.

CAMPANHA SALARIAL: Sindicato dos Metalúrgicos
mobiliza a categoria e pede a união de todos

A próxima reunião ainda não foi
marcada, o sindicato vai aguar-
dar e assim que tiver uma nova
data vai informar aos traba-
lhadores metalúrgicos.
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A primeira reunião com a Saint
Gobain sobre a negociação do
Acordo Coletivo de Trabalho é
marcada pela negativa do
sindicato de levar à apreciação
dos trabalhadores.

A empresa ofereceu somente 3%
de reajuste e que será pago
somente a partir de janeiro de
2017; reajuste do piso salarial
pelo INPC, de 9,83%, passando
para R$ 1.220,00, a partir de

A empresa Cinbal não
sinalizou para o sindicato o
início das negociações
sobre a renovação do
Acordo Coletivo de
Trabalho 2016/2017.

A direção do sindicato
lembra que a data-base dos
metalúrgicos é 1º de maio
e que não vai abrir mão
desse direito.

Proposta da Saint
Gobain sobre o
ACT é recusada
em mesa

janeiro de 2017; não repassar o
reajuste do plano de saúde, de
11%; um pagamento extra no
ticket refeição no valor de R$ 400;
e o reajuste de 11,1% no valor
do ticket refeição, passando para
R$ 200/mês, com redução de
50% do desconto do trabalhador.

O sindicato recusou em mesa, já
que se comprometeu a lutar pelos
9,83% de reposição das perdas
salariais dos trabalhadores.

Até agora,
Cinbal não
chamou pra
negociar

DESCONTO DE 30% PARA
SINDICALIZADOS NOS TRATAMENTOS
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