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Volta Redonda, 17/8/2016 - Boletim 1364.Informativo do Sindicato dos  Metalúrgicos do Sul Fluminense
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Sindicato recusa
“migalha” oferecida

aos metalúrgicos
Nesta terça-feira, mais uma
vez, a direção do sindicato
recusou em mesa a proposta
oferecida pela CSN. Ela tenta

enfiar goela abaixo migalhas.

Desta vez, (PASMEM!) ela quer
um acordo com validade de
dois anos, propondo somente

VEJAM A PROPOSTA APRESENTADA:

a reposição de parte do INPC.

Depois dessa, só nos resta um
caminho: A GREVE! Vocês
topam?

Acordo Coletivo 2016/2017: reajuste de 5% mais 1,5% (pela compra de benefícios) = 6,5% que serão
aplicados a partir de janeiro/2017. E Acordo Coletivo 2017/2018: o reajuste de 50% do INPC (acumulado
no período de 2016/17), estimado hoje em 4%, mais 1,5% (pela compra de benefícios) = 5,5%, que
serão aplicados a partir de maio de 2017.
Cartão Alimentação: crédito extra de R$ 1.000, divididos em cinco parcelas de R$ 200, consecutivas
de agosto à dezembro de 2016, sem participação do trabalhador.
Reajustes de outros benefícios mediante à concessão dos reajustes acima propostos, conforme abaixo:
> Residual de hora noturna: SUSPENSÃO;
> Adicional Noturno: PRÁTICA DO VALOR LEGAL;
> Adicionais diferenciados de HE: PRÁTICA DOS VALORES LEGAIS 50% e 100% aos domingos e
feriados. E SUSPENSÃO da convocação em residência e não contíguo;
> Fim da estabilidade adicional da gestação;
> Creche: pagamento até completar 1 ano;
> SUSPENSÃO do empréstimo pessoal;
> Abono de Férias: SUSPENSÃO do adicional de 36,67%;
> Aumento da coparticipação para 20% no Cartão Alimentação;
> Pagamento limitado a 20% da diferença salarial no caso de substituição;
> Inicio imediato do banco de horas de 180 dias para toda a empresa.
Implantação imediata do turno ininterrupto de revezamento de 8 horas, com pagamento de bônus no
valor de R$ 1.000, com escala a ser escolhida por votação.

QUE FIQUE BEM CLARO: ESTA DIREÇÃO NÃO ACEITA RETIRAR DIREITOS!
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Na manhã desta segunda-feira,
dia 15, representantes de
diversos sindicatos de traba-
lhadores do Sul Fluminense se
reuniram para discutir uma
estratégia de combate ao pacote
de maldades que vem sendo
anunciado pelo governo interino
do Michel Temer. E, para que as
ações sejam sincronizadas, foi
criado o Comitê em Defesa dos
Direitos dos Trabalhadores e
Aposentados.
A estratégia é mobilizar os
trabalhadores e toda a socie-
dade em defesa do emprego e
das garantias de direitos da
classe trabalhadora, como 13º
salário, férias, adicional notur-
no, licença à paternidade e
salário mínimo. Além disso,
exigir também a redução dos
juros; jornada de trabalho de
40 horas; ampliação de
investimentos públicos e
privados em infraestrutura;
barrar o fim de programas
como o Pronatec, Ciência Sem
Fronteiras e de bolsas de pós-
graduação; impedir a privati-
zação do ensino médio e
ensino superior; combater os
ataques ao SUS e contra a
privatização da saúde; sus-
pensão da NR12, que garante
um padrão de segu-rança em
máquinas e equipa-mentos;
barrar a ameaça aos

Criado o Comitê de Luta em Defesa
dos Direitos dos Trabalhadores e
Aposentados do Sul Fluminense

trabalhadores afastados por
auxílio-doença ou aposentados
por invalidez; defender o pré-
sal; e repudiar à PEC 241, que
reduz gastos públicos, princi-
palmente, nas áreas da edu-
cação e saúde.
Durante a reunião, foi unanime
a avaliação de que esse gover-
no surge de um golpe ao legí-
timo governo da presidenta
eleita Dilma Rousseff no sen-
tido de promover um verda-
deiro desmonte dos direitos
sociais e  trabalhistas, descon-
siderando as conquistas garan-
tidas na CLT e na Constituição
Cidadã de 1988.

E para isso, está sendo cons-
truída uma agenda de mobi-
lizações para denunciar e com-
bater ações que fazem parte
desse pacote de maldades que
vai trazer sérios e, talvez, ir-
reversíveis prejuízos aos traba-
lhadores e trabalhadoras de
todo país.
Participaram da discussão:
representantes dos metalúr-
gicos do Sul Fluminense e de
Angra dos Reis; funcionalismo
público de Volta Redonda,
construção civil, rodoviários,
trabalhadores da área de
asseio e conservação; Pastoral
Operária e bancários.

Representantes sindicais se reunem em torno da ameaça de perdas de
direitos dos trabalhadores


