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Barra Mansa, 3/6/2016 - Boletim 1339.Informativo do Sindicato dos  Metalúrgicos do Sul Fluminense

CAMPANHA SALARIAL 2016

A classe trabalhadora está correndo sério
risco de perder seus direitos conquistados
ao longo de tantos anos de lutas históricas
no país. Vários desses direitos estão
ameaçados pelo projeto de terceirização,
que amplia a desigualdade hoje já vivida
por mais de 12 milhões de trabalhadores
contratados de forma indireta.

Outras preocupações são com a
possibilidade de negociação direta entre
patrão e empregado e a prevalência do
“negociado sobre o legislado”. Segundo
os especialistas, o que está se deliberando
é pela formalização do desequilíbrio entre
o capital e o trabalho e o enfra-quecimento
do tecido de proteção social dos
trabalhadores.  

A reforma da Previdência  também tem
pontos importantes que podem mudar.
A instituição da idade mínima para a
aposentadoria deverá retardar a
aposentadoria de milhares de
brasileiros. A idade sugerida é de 70
anos para mulheres e 75 anos para
homens.

Não se pode perder de vista que todo
e qualquer direito aplicado ao
trabalhador deve ser no sentido de
melhorar a sua condição social e não
a de prejudicar.

O governo não pode atender aos
caprichos dos empresários. E a crise
financeira não pode servir de pretexto
para retirada de direitos dos
trabalhadores.

Forte abraço

Silvio Campos - presidente

Governo interino
coloca em risco

direitos dos
trabalhadores

>PALAVRA DO PRESIDENTE<

Em reunião realizada nesta quinta-
feira (2/6), a Saint Gobain apresen-
tou proposta para o Acordo Coletivo
de Trabalho 2016/2017.

Ao iniciar a reunião, a empresa
apresentou dificuldades enfrentadas
com a crise, como  outras empresas
da região. E antes de chegar a uma
proposta que será levada à votação
pelo sindicato, ela ofereceu um
reajuste de 3% a partir de junho. O
sindicato disse não, o que levou a
Saint Gobain a chegar ao índice 4%,
sendo de 3% a partir de maio e mais
1% a partir de janeiro de 2017.

O sindicato deixou claro aos
representantes da empresa que a
data base do trabalhador metalúr-

gico é 1° de maio e que não vai
abrir mão que o valor aprovado
pelos trabalhadores seja pago
retroativo a esta data.

O sindicato vai levar à votação
nesta terça-feira, dia 7/6, no horário
de 6h30 às 16h, na portaria da
empresa.

A posição do sindicato é de defen-
der, no mínimo, a reposição salarial
pelo INPC pleno (9,83%) para que
o trabalhador não perca ainda mais
o seu poder aquisitivo.  O sindicato
reconhece a crise econômica que o
país enfrenta, mas tem claro que ela
atinge a todos e o seu prejuízo na
pode recair somente nos ombros do
trabalhador.
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VEJA ABAIXO A PROPOSTA NA INTEGRA
REAJUSTE SALARIAL: 4%, sendo de 3% a partir de maio/2016 e mais
1% a partir de janeiro/2017;

PISO SALARIAL: R$ 1.220,00 (reajuste pelo INPC);

TICKET ALIMENTAÇÃO: R$ 210,00/mês, com redução de 50% do
valor que era pago pelo trabalhador. Com uma carga extra, no valor
de R$ 400,00, a ser pago até vinte dias após votação;

PLANO DE SAÚDE: Manutenção do percentual de desconto já
praticado e a garantia de que não será repassado o aumento de 11%
de junho de 2016.

Saint Gobain
apresenta proposta

para o ACT 2016/2017




