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BENTLER – CAMPANHA SALARIAL 2016

Sindicato e empresa
voltam a negociar

Ontem, dia 22, o sindicato e a empresa
retomaram as negociações para o
Acordo Coletivo de Trabalho 2016/17. A
empresa falou novamente sobre as suas
dificuldades e o sindicato manteve a
posição que não levaria a mesma
proposta, oferecida anteriormente, à
votação. E que só colocaria em votação
se houvesse uma nova proposta.
O sindicato está convocando uma
reunião para amanhã, dia 24, no
horário de entrada do segundo turno,

>Reajuste Salarial da Data Base = 5%

>Retroativo a 1º de maio/2016;

>PLR 2016 de R$ 5.200,00 = 100% das
metas;

>PLR 2016 de R$ 6.600,00 = Com superação;

>1ª parcela do PLR de R$ 4.600,00 – a ser
pago nesta 2ª feira dia 29/08/16;

>Liberação da 1ª parcela do 13º Salário - a
ser pago no dia 9/9;

>Carga Extra de R$ 300,00 no Good Card - a
ser pago no dia 9/9;

>Presenteísmo = de R$ 100,00 para R$
120,00;

>Banco de Horas de 12 meses;

>Demais cláusulas do Acordo Coletivo de
Trabalho, serão mantidas.

no pátio do estacionamento da
empresa. E pede para que os fun-
cionários que não entrem e perma-
neçam aguardando a saída dos
trabalhadores do primeiro turno. Será
feita uma breve discussão sobre a
proposta da empresa.
Alguns companheiros estão preocu-
pados com a demora nas negociações,
mas o sindicato esclarece que cerca
de 70% das empresas da base na
região ainda não concluíram as suas

negociações para o acordo coletivo.
Inclusive a CSN e o sindicato patronal,
que representa a maioria das em-
presas, e que juntos empregam mais
de 60% dos trabalhadores.
O sindicato convoca os trabalhadores
para partic ipar da votação das
propostas apresentadas pela empre-
sa, que será nesta quinta-feira, dia 25,
às 13h30. O local será definido na
reunião de amanhã. VEJA ABAIXO AS
PROPOSTAS APRESENTADAS.

PROPOSTA “A”
>Reajuste Salarial da Data Base = 5%

>Retroativo a 1º de maio/2016;

>PLR 2016 de R$ 5.200,00 = 100% das
metas;

>PLR 2016 de R$ 6.600,00 = Com superação;

>1ª parcela do PLR de R$ 4.600,00 – a ser
pago nesta 2ª feira dia 29/08/16;

>Liberação da 1ª parcela do 13º Salário - a
ser pago no dia 9/9;

>Carga Extra de R$ 450,00 no Good Card a
ser pago no dia 9/9

>Presenteísmo = de R$ 100,00 para R$
110,00;

>Banco de Horas de 12 meses;

>Demais cláusulas do Acordo Coletivo de
Trabalho, serão mantidas.

PROPOSTA “B”



Mudança na
aposentadoria

vai atingir quem
começa mais

cedo a trabalhar
Especialistas em Previdência Social
denunciam que os mais prejudicados
com a medida do governo interino
em aumentar a idade mínima da
aposentadoria vai atingir, principa-
mente, os mais pobres.

Os trabalhadores de menor renda
entram mais cedo no mercado
de trabalho. E a diferença de ex-
pectativa de vida entre as classes
sociais significa agravar as
desigualdades, inclusive no que
diz respeito a condições de saúde
e de educação.

Segundo estudos, a aposentadoria
no valor de um salário mínimo,
acompanhada de uma valorização
acima da inflação, sustenta a
maioria das famílias residentes em
mais de 60% dos pequenos
municípios, e alguns médios.

Segundo dados oficiais do Dieese
ou da Anfip (associação de
auditores da Previdência). Até na
Pnad (Pesquisa Nacional por
Amostra de Domicílios) do IBGE
se pode verificar o aumento da
importância da Previdência, em
muitos casos logo abaixo da renda
do trabalho, quando ele existe.

A direção do Sindicato dos
Metalúrgicos é contra essas
mudanças porque sabe que os
maiores prejudicados serão os
trabalhadores que iniciaram sua
vida profissional cedo, muitos
ainda na adolescência

Ato público no INSS
contra o pacote de
maldade do Temer

Nesta segunda-feira, sindicalistas, represen-
tantes de entidades civis e movimentos sociais
se reuniram em frente a sede do INSS para
protestar contra as medidas do presidente
interino Michel Temer.
Em julho passado, o governo golpeou trabalha-
dores e aposentados com a Medida Provisória
739, que autoriza a realização de novas perícias
médicas para reavaliação de todos os
segurados, além de estabelecer uma validade
máxima de 120 dias de benefício para cada
perícia. Para acelerar a realização das
reavaliações, a medida criou também uma
bonificação para médicos peritos do INSS, de
R$ 60 por sessão, como forma de incentivar o
maior número possível de chamadas. O que
representa um rombo, em dois anos, de mais
de 134 bilhões nos cofres da previdência, já
que não há limite para o número de perícias
que cada médico pode realizar.

População da região
aplaudiram a mobilização
em defesa de seus
direitos, ameaçados pelo
governo interino

Metalúrgicos, construção
civil, bancários, rodoviários,
asseio e conservação,
representantes dos
movimentos sociais e
aposentados se unem na
luta contra o “pacote de
maldades” do governo Temer

Nas palavras do presidente do Sindicato dos
Metalúrgicos da Região, Silvio Campos: “Não
vamos aceitar tamanha covardia com os
trabalhadores e aposentados. Vamos barrar
essas medidas e derrotar esse projeto que só
beneficia os empresários e jogam cada vez mais
os trabalhadores na precarização de seus
direitos. Esse ato é só o início da nossa luta contra
a tentativa de acabar com os direitos garantidos
na nossa Constituição, conquistados através
de tanto suor da classe trabalhadora”.

Compareceram ao ato representantes dos
Sindicatos da Construção Civil, Rodoviários,
Bancários e Asseio e Conservação; Associação
dos Aposentados e Movimento de Mulheres da
Região Sul Fluminense. Além da Confederação
Nacional dos Trabalhadores Metalúrgicos;
Sindicato dos Metalúrgicos do Paraná, Catalão,
Angra dos Reis e Duque de Caxias.


