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JSL apresenta
nova proposta

para o ACT
Após recusada a proposta
apresentada para renovação
do Acordo Coletivo 2016/
2017, votada na quarta-feira,
a direção do Sindicato dos
Metalúrgicos esteve reunida
com representantes da JSL

JSL CAMPANHA SALARIAL 2016

>Renovação do PPE

>Redução das  Jornada de Trabalho em 20% em 2017 e renovação
do PPE, repassado ao colaborador valor de 10% repassado pelo Governo,
como jornada de trabalho reduzida 4 dias semanais;

>Redução da Jornada de trabalho para 42 horas semanais a partir de
1/1/2018, garantia de emprego até 12/2018 vinculado a manutenção
do contrato/pedido (com manutenção dos Volumes Atuais)

>Data base maio: Reajuste Salarial de 9,83% em 01/01/2017, sobre
o salário de 12/2016

>Participação nos Resultados 2017 no valor de R$ 3 mil, com
antecipação de R$ 2 mil em 30/1/2017 e os restante pagos em 30/1/
2018, respeitando a proporcionalidade  conforme tabela de absenteísmo
(Não serão considerados para efeito de absenteísmo faltas legais);

>Alteração do valor do cartão Alimentação  para 470, a partir de 1/1/
2017, incluso os valores que seriam pagos a título de Política Salarial.

Todos os benefícios acordados são vinculados a manutenção do
contrato bem como a manutenção dos volumes de produção.

NOVA PROPOSTA APRESENTADA:

VOTAÇÃO SERÁ AMANHÃ (2/12), ÀS 15H, NA PORTARIA

para mais uma rodada de
negociação.

Durante a reunião, a empresa
apresentou uma nova proposta,
que o sindicato levará à votação
nessa sexta feira, dia 2, às 15h,
na portaria da empresa.

Sindicato é o instrumento de organização
e luta dos trabalhadores em defesa dos
direitos e interesses coletivos e individuais.
A sua força está diretamente ligada à
consciência, adesão e união dos seus
trabalhadores.
Um sindicato independente e fortalecido
pela sua base, pela sua categoria, traz
inúmeros benefícios para os seus filiados
e também para a sociedade em geral.
Cabe ao sindicato, por exemplo, negociar
acordos coletivos, auxiliar juridicamente o
seu sindicalizado em homologações das
rescisões contratuais, receber e encami-
nhar denuncia trabalhista, como em casos
de assédio moral, perseguição, atividade
ilegal da profissão, precariedade de vínculo
empregatício, negociar com o gestor em
casos de demandas relativas a movi-
mentos grevistas, jornada de trabalho,
proteção aos diretos adquiridos, enfim, o
sindicato representa o seu filiado.
Reparemos que mesmo em situações em
que achamos que o sindicato não está
fazendo o seu papel, inconscientemente
sabemos que ele está atuante, pois é mais
fácil tomarmos uma postura contra o
sindicato onde criticamos falando aos
quatro ventos que “ele não faz nada” ou
mesmo que “ele não presta”, do que nos
envolvermos com a causa, tomarmos pé dos
problemas, participarmos das assembleias
e contribuirmos para a evolução da classe.
Envolver-se com a causa demanda tempo,
comprometimento e por vezes deixarmos
de lado nossos projetos pessoais para
colaborar com o coletivo.
Não caia na lábia do seu chefe que já vem
com uma cartinha pronta para você não
colaborar com o seu sindicato. Primeiro
reconheça qual o interesse dele: se é de
ficar bem com a empresa ou de que você
fique, cada vez mais, vulnerável para ser
mais explorado.

Sindicato é o
seu instrumento

legal de luta!



F ICHA  DE  S IN DICAL IZ AÇÃO
Nome

Empresa                   Data de admissão

End.                          Nº                 Comp.

Bairro                                                                 CEP

Cidade                                   UF            Tels.                        e-mail
Autorizo o desconto em folha dos pagamentos de contribuições devidas por mim em favor do Sindicato dos

Metalúrgicos sobre o meu salário, inlcusive o 13, ficando filiado por tempo mínimo de seis meses.
_______________________, _______ de ____________________ de ______.

____________________________________                                              ________________________________
    assinatura do trabalhador                                                                     diretor/funcionário responsável


