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EMPRESAS DO METALSUL - CAMPANHA SALARIAL 2016

Metalúrgicos decidirão se aceitam a proposta apresentada
pelo sindicato patronal (Metalsul) ou pela GREVE

Após todos esses meses de ten-
tativas insistentes de  negociar a
Convenção Coletiva de Trabalho
2016/2017 com o sindicato pa-
tronal (Metalsul), representates
do sindicato dos trabalhadores
chegaram no seu limite, e deci-
dirão realizar votação, na terça-
feira, dia 25/10.

O sindicato entende o momento
de crise que o país enfrenta e
que tem prejudicado as nego-
ciações sobre os acordos cole-
tivos de trabalho. Por outro
lado, algumas empresas, mes-
mo quando estão em condições
favoráveis de mercado, mantêm
a mesma posição intransigente
na hora de negociar benefícios
para os seus trabalhadores.

O sindicato já esgotou todas as
possibilidades de negociação,
restou levar a proposta em vo-
tação para que os trabalhadores
decidam aceitar o que o patronal
está oferecendo ou iniciar um
processo de paralisação nas em-
presas que ainda não fecharam
seus acordos coletivos de traba-

Sindicato realiza
votação na terça-feira

lho 2016/2017.

A votação será na próxima
terça-feira, dia 25, na portaria
das empresas que têm mais
que cinquenta funcionários. E

A.Abreu: um exemplo de falta
de respeito com o trabalhador

A empresa A.Abreu, que
estava negociando, até agora,
diretamente com o sindicato,
após quatro votações realizadas
na empresa, decidiu seguir o
Metalsul, que consegue ser pior
que as que já foram recusadas
pelos seus trabalhadores.
No ano passado, essa mesma
empresa, pedindo a compre-

ensão dos seus funcionários,
ofereceu “zero de reajuste” em
função da crise. Agora, quer
que o trabalhador aceite perder
novamente.
Essas perdas salariais jamais
serão recuperadas, já que o
patrão só quer saber do seu
lucro em cima do sacrifício do
trabalhador.

as que possuem menos que cin-
quenta funcionários, poderão
votar nas sedes do sindicato
(Volta Redonda, Barra Mansa
e Resende), no horário de 9h
às 17h30.

VEJA A PROPOSTA APRESENTADA:
>Reajuste salarial: 10%, sendo 3% a partir de 1º de outubro;
3% a partir de janeiro/2017; e 4% a partir de 1º de março.
Os percentuais serão calculados sempre em cima dos salários
já reajustados.
>As outras cláusulas financeiras serão mantidas sem reajuste.



Pente-fino do
INSS cancela 8

entre 10
auxílios-doença
Um mês após o início das revisões
dos benefícios por incapacidade do
INSS, o trabalho realizado pela perí-
cia do órgão já levou ao cance-
lamento de 82% dos cerca de 5 mil
benefícios analisados desde o início
da checagem.

A previsão inicial do órgão era cortar
de 15% a 20% do total de auxílios
reavaliados. Os demais auxílios
revisados foram transformados em
aposentadorias por invalidez. Um dos
principais sintomas de que as fraudes
são comuns é a constatação de que
metade dos segurados periciados
estavam trabalhando e contribuindo
com a Previdência Social, o que não
é permitido a cidadãos que recebem
auxílios-doença ou aposentadorias
por invalidez.

A revisão também identificou que
20% dos beneficiários nunca tinham
feito recolhimentos à Previdência
ou não tinham atingido o número
mínimo de contribuições para ter
o direito de receber esse benefício.

Em julho, o governo publicou a
medida provisória 739, que deter-
minou a revisão de 530 mil auxí-
lios-doença e 1,2 milhão de
aposentadorias por invalidez que
são pagas há mais de dois anos.
As convocações, por carta,
tiveram início no dia 5 de novem-
bro. O primeiro lote de convoca-
dos é composto por 75 mil
beneficiários de auxílios-doença
com até 39 anos de idade. A
segunda etapa chamará para
passar por nova perícia segurados
de 39 a 45 anos.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS METALÚRGICAS, MECÂNICAS, DE MATERIAL ELÉTRICO, DE
MATERIAL ELETRÔNICO E DE INFORMÁTICA DE BARRA MANSA, VOLTA REDONDA, RESENDE, ITATIAIA, QUATIS,
PORTO REAL E PINHEIRAL

O Presidente do Sindicato dos Trabalhadores nas Industrias Metalúrgica, Mecânicas, de Material Elétrico, de
Material Eletrônico e de Informática de Barra Mansa, Volta Redonda, Resende, Itatiaia, Quatis, Porto Real e
Pinheiral, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, 1. CONVOCA todos os empregados da empresa
COMPANHIA METALÚRGICA PRADA, para comparecerem a ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, que se
realizará no dia próximo dia 25 de outubro de 2016 na portaria principal da empresa, localizada na Rodovia
Presidente Dutra KM 298, s/n, Pólo industrial de Resende, por escrutínio secreto, inicio da votação de 05:30
e término às 15:00 horas; 2. CONVOCA todos os empregados da empresa ABREU BENEFICIAMENTO LTDA,
para comparecerem a ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA que se realizará no próximo dia 25 de outubro de
2016, na portaria principal da Empresa, localizada na Rodovia dos Metalúrgicos, nº 4.800, Casa de Pedra,
Volta Redonda, por escrutínio secreto, com inicio da votação às 05:00 e término às 12:30 horas; 3. CONVOCA
todos os empregados da empresa METALÚRGICA VULCANO LTDA, para comparecerem a ASSEMBLÉIA GERAL
EXTRAORDINÁRIA que se realizará no próximo dia 25 de outubro de 2016, na portaria da empresa, localizada
na Av. Presidente Kennedy, 3.100, Ano Bom, Barra Mansa, por escrutínio secreto, com inicio da votação às
06:00 e termino às 08:00 hs; 4. CONVOCA todos os empregados da empresa LITOGRAFIA VALENÇA LTDA
para comparecerem a ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA que se realizará no próximo dia 25 de outubro de
2016, na portaria da empresa, localizada na Rodovia Presidente Dutra, Km 288, s/n, Floriano, Barra Mansa,
com inicio de votação às 06:00 e término às 15:30; 5. CONVOCA, ainda, todos os empregados das demais
Empresas Metalúrgicas, Mecânicas, de Material Elétrico, de Material Eletrônico e de Informática, na base
territorial de Barra Mansa, Volta Redonda, Resende, Itatiaia, Quatis, Porto Real e Pinheiral, com menos de
cinqüenta empregados, para comparecerem nas ASSEMBLÉIAS GERAIS EXTRAORDINÁRIAS que se realizarão
nos seguinte dia, hora e local: a) Para os empregados nas empresas de BARRA MANSA E QUATIS – dia 25 de
outubro de 2016, na sub sede do Sindicato em Barra Mansa, na Rua Ary Fontenelle, 362, Estamparia, Barra
Mansa, por votação por escrutínio secreto, em primeira convocação às 09:00 horas às 17:30 horas. b) Para
os empregados nas empresas de VOLTA REDONDA E PINHERAL - dia 25 de julho de 2016, na sede do sindicato
em Volta Redonda, na rua Gustavo Lira, nº 09, Centro, por votação por escrutínio secreto, das 09:00 horas às
17:30 horas ; c) Para os empregados nas empresas de RESENDE, ITATIAIA E PORTO REAL, - dia 25 de
outubro de 2016, na Sub Sede do Sindicato na Rua Dr. Tavares n.80, Centro, Resende, por votação por
escrutínio secreto, às 09:00 horas, e às 17:30 horas. Em todas as assembléias, para na forma da lei de greve,
face ao impasse nas negociações, discutirem e deliberarem por escrutínio secreto, sobre a seguinte ordem do
dia: 1º – Proposta apresentada pelas empresas e pelo sindicato da categoria econômica, com vista a revisão
salarial normativa, com data base em 1º de maio, prorrogada por acordo, 2º - Deflagração de Greve, caso as
propostas sejam rejeitadas; 3º Autorização para que a Diretoria do Sindicato deflagre a greve, após o transcurso
do prazo de 48 horas à partir da notificação das empregas e do sindicato patronal; 4. Outorga poderes à Diretoria
do Sindicato para celebrar acordo coletivo de trabalho com a empresas em separado ou convenção coletiva de
trabalho com o sindicato da categoria econômica.

Volta Redonda, 18 de outubro de 2016.

SILVIO JOSÉ CAMPOS - PRESIDENTE


