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Metalsul manteve
proposta e garantiu
INPC pleno para 2017

Como foi anunciado anterior-
mente, o sindicato esteve reu-
nido, mais uma vez, com os
representantes do sindicato
patronal na tentativa de
melhorar a proposta apresen-
tada para a renovação do
Acordo Coletivo 2016/2017.

Os representantes dos patrões
alegam não ter possibilidades
de aumentar o valor do rea-
juste. Portanto, eles repeti-
ram a proposta e garantiram
um reajuste pelo INPC  integral

EMPRESAS DO METALSUL - CAMPANHA SALARIAL 2016

Votação será dia 24/11, nas portarias de
entrada das empresas que têm acima de 50

funcionários. O restante deverá votar em
uma das sedes do sindicato.

LITOGRAFIA
VALENÇA

Na última reunião com o sindicato,
realizada no dia 16/11, a Litografia
Valença alegou que já antecipou
5% de reajuste, em agosto, e que
agora, como complemento, apre-
sentou a seguinte proposta:

>Mais 5% de reajuste salarial,
a ser aplicado a partir de janeiro
de 2017.

>Garantia de reajuste pelo INPC
integral como ponto de partida
para o próximo Acordo Coleti-
vo, em maio/2017.

O sindicato encaminhou algumas
denúncias dos trabalhadores, que
vem acontecendo na empresa
como: má qualidade da água ofe-
recida aos funcionários; existência
de diferença de valores no cartão
alimentação em relação ao pessoal
do Rio de Janeiro; postura agres-
siva dos supervisores; e excesso de
punições aplicadas aos funcionários.
A empresa estará reunida com o
sindicato nesta sexta-feira, 18, para
apresentar as medidas adotadas
para solucionar os problemas.
Após esta reunião, o sindicato vai
realizar a votação, que será na
próxima quinta-feira, dia 24/11, de
6h às 16h, na portaria da empresa.

Sindicato levará
proposta à
votação na

quinta-feira (24)

VEJA PROPOSTA NA ÍNTEGRA:
>Reajuste salarial:
3% - outubro 2016
3% - janeiro 2017
4% - março 2017

>Garantia de reajuste pelo INPC  integral como
ponto de partida para o próximo Acordo Coletivo, a
partir de maio/2017.

como ponto de partida para
o próximo Acordo Coletivo, a
partir de maio/2017.

O sindicato vai realizar vota-
ção no dia 24/11, em todas
as empresas ligadas ao
Metalsul. Para as empresas
que tem acima de 50 fun-
cionários, as votações ocor-
rerão nas portarias. E aquelas
que tem menos de 50 traba-
lhadores, a votação será nas
sedes do sindicato, no horário
de 8h às 17h.



Supremo retira
direitos e

antecipa reforma
trabalhista

A sociedade, as instituições e as
relações sociais estão em crise no
Brasil. Além, é claro, das crises
política e econômica. Estas, aliás,
responsáveis pelas três primeiras.
Ninguém escapou. Até o Supremo
Tribunal Federal está convulsio-
nado pelas turbulências oriundas
desses conflitos.

Com certeza, fruto dessas crises e
pressões, nesse último ano e meio,
o STF tomou decisões impor-
tantíssimas que contribuíram para
flexibilizar direitos trabalhistas e
precarizar ainda mais as relações
de trabalho no Brasil. A continuar
assim, o governo não precisará fa-
zer reforma trabalhista. Então
vejamos algumas.

Ultratividade, direito de greve e
desaposentadoria

As mais recentes tratam de direitos
relevantes, como o de greve do
servidor, que agora se o fizer, será
punido com corte de ponto, mesmo
que seja para defender, por
exemplo, o direito ao salário, se
estiver atrasado. O cancelamento,
por liminar, do princípio da ultra-
tividade. Os sindicatos perderam
a prerrogativa de negociar novo
acordo ou convenção sob a
vigência do anterior. O que torna
os direitos vulneráveis.

O Supremo decidiu considerar
ilegal a desaposentadoria ou desa-
posentação, que é a possibilidade
de o aposentado pedir a revisão
do benefício por ter voltado a
trabalhar e a contribuir para a
Previdência Social.


