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Empresa apresenta
proposta para o ACT

De fato, foi dado o início nas
negociações com a Land
Rover para a renovação do
Acordo Coletivo de Trabalho
2017/2018.
Após algumas reuniões, a em-
presa até então só havia
apresentado suas dificuldades
de mercado e que necessitaria
de alguns ajustes no volume
de produção e no pessoal já
que a previsão é de queda na
fabricação.
Na mesa de negociação, o
sindicato se posicionou de
forma flexível na discussão dos
pontos apresentados pela

empresa para o momento. Em
contrapartida, a exigência foi
que a empresa mantivesse e
garantisse os empregos. E en-
quanto as negociações se man-
tiverem em aberto, o com-
promisso é de não haver des-
ligamentos por conta do ajuste
ou redução no volume de
produção.
A proposta será levada à vo-
tação na próxima terça-feira,
dia 18/4, de 10h as 14h, na
portaria de entrada dos
trabalhadores.
Veja a proposta abaixo dis-
cutida na última reunião.

JAGUAR LAND ROVER - CAMPANHA SALARIAL

REAJUSTE SALARIAL: 3% limitado ao teto de R$ 8 mil, a
ser pago a partir de 1º de novembro de 2017;

VALE SUPERMERCADO:  valor mensal passa a ser de R$
165, a partir de maio de 2017;

BANCO DE HORAS: renovação do acordo. As horas não
compensadas até 30/4/2017 deverão ser transferidas para
o prazo de vigência do próximo acordo, podendo ser
compensadas até abril/2018.

LAY OFF (FAT): implementação pelo período de 10 meses.

PROPOSTA PARA O ACORDO COLETIVO 2017/2018

Votação será na terça-feira, dia 18/4,
de 10h às 14h, na portaria de entrada

Temer sanciona
com três vetos
projeto sobre
terceirização

Michel Temer sancionou com três
vetos, o projeto que trata da
terceirização.

A proposta aprovada permite a
contratação de serviço terceiri-
zado em qualquer tipo de ativi-
dade de uma empresa.

O presidente vetou o parágrafo
3º do Artigo 10, que previa prazo
de 270 dias de experiência para
os contratos temporários. Nesse
mesmo parágrafo, havia a previ-
são de o prazo ser alterado por
acordo ou convenção coletiva. O
que o presidente vetou foi a possibi-
lidade de prorrogar do prazo.

Outro ponto vetado pelo presi-
dente foram pontos que previam
questões já contempladas no
Artigo 7º da Constituição. Por
isso, esses itens foram consi-
derados inócuos. E, por fim, outro
trecho vetado foi o parágrafo
único do Artigo 11, porque se
tornou sem sentido em razão dos
vetos a trechos do Artigo 12.

Quanto a duração do trabalho
temporário, passa de até 90 dias
para até 180 dias, consecutivos
ou não. E, após o término do
contrato, o trabalhador tempo-
rário só poderá prestar nova-
mente o mesmo tipo de serviço
à empresa após esperar três
meses.



Trinta fatos que o governo não
lhe contou sobre a reforma

da Previdência
Você sabia que, com a Reforma, quando
você se aposentar, não poderá acumular
a pensão de seu esposo(a) ou compa-
nheiro(a) - ou sua aposentadoria, mesmo
que ele/ela tenha contribuído?
Você sabia que o valor da pensão por
morte poderá ser menor que um
salário-mínimo?
Você sabia que a pensão por morte já
tem sua duração limitada, ou seja,
poderá ser provisória, de acordo com
a idade do beneficiário?
Você sabia que a aposentadoria especial
para atividades insalubres e pessoas
com deficiência será transformada em
aposentadoria por invalidez com idade
mínima?
Você sabia que idosos e pessoas com
deficiência, que vivam abaixo da linha
da pobreza, poderão receber assistência
social abaixo de um salário-mínimo?
Você sabia que a idade mínima para
se aposentar não será sempre de 65
anos e vai aumentar sistematicamente,
sem qualquer previsibilidade?
Você sabia que, diferentemente do que
prega o Governo, os servidores públicos
federais que ingressaram após 02/
2013 já têm sua aposentadoria
limitada ao teto do INSS?
Você sabia que a Previdência Com-
plementar do servidor perderá a
natureza pública e a sua contribuição
passará a ser administrada por bancos
privados se a Reforma for aprovada?
Você sabia que não haverá qualquer
regra de transição nem para servidores
nem para trabalhadores da iniciativa
privada, que tenham menos de 50/
45 anos (H/M)?
Você sabia que mesmo tendo idade
superior a 50/45 anos, não haverá
transição na forma de cálculo da apo-
sentadoria de professores e traba-
lhadores rurais?
Você sabia que o trabalhador rural
em regime de economia familiar terá
que contribuir mensalmente para obter
sua aposentadoria, independente de
sua produção rural?

Você sabia que a aposentadoria por
invalidez será de 100% da média dos
salários apenas em caso excepcional
de acidente do trabalho?
Você sabia que o FIES e despesas de
infraestrutura do país não são despesas
pagas pela Previdência?
Você sabia que o bolsa-família e outros
programas sociais só poderão ser
afetados por projetos de iniciativa do
próprio Governo?
Você sabia que você já pode se
aposentar considerando a soma de sua
idade e seu tempo de contribuição, de
modo mais vantajoso, sem o fator
previdenciário?
Você sabia que a mulher ganha 80%
do que um homem recebe, mas mesmo
assim, terá que trabalhar e contribuir
por 25 anos e até os mesmos 65 anos
de idade para obter sua aposentadoria?
Você sabia que a expectativa de
sobrevida é menor, quanto maior é a
pobreza, e mesmo assim, o Governo
elevará a idade mínima do benefício
assistencial para 70 anos?
Você sabia que terá que trabalhar 49 anos
para ter direito a uma aposentadoria de
100%, e que esse tempo vai aumentar
ainda mais com o passar dos anos?
Você sabe quantas aposentadorias de
1 salário mínimo para trabalhadores
rurais do interior do país podem ser
pagas com os milhões gastos em
publicidade e fundo partidário?
Você sabia que o Governo fala de
déficit na Previdência, mas todo ano
retira 30% das contribuições sociais
destinadas à Seguridade Social, para
pagar outras despesas, como
publicidade e fundo partidário?
Você sabia que o Governo está gastan-
do muito dinheiro da Previdência com
publicidade para lhe convencer de que
a Reforma é necessária, sem respon-
der nem debater com quem critica o
texto da Reforma?
Você sabia que terá que trabalhar
desde os 16 anos para somente
depois de 49 anos de contribuição,

quando completar 65 anos de idade,
ter direito à aposentadoria de 100%
da média de todos os seus salários?
Você sabia que os trabalhadores rurais
não terão mais o benefício de se aposentar
com idade reduzida de 5 anos?
Você sabia que o(a) viúvo(a) não
poderá mais receber a sua aposen-
tadoria junto com a pensão do seu
cônjuge falecido?
Você sabia que a cota da sua pensão
por morte irá diminuir consideravel-
mente à medida que os dependentes
atingirem a maioridade?
Você sabia que a regra de transição
não leva em conta o seu tempo de
contribuição mas somente sua idade,
sendo uma mera idade de corte?
Você sabia que não pode ter duas
aposentadorias no mesmo regime de
Previdência mesmo que contribua por
dois empregos - exceto professores e
profissionais da saúde?
Você sabia que o tempo de contribuição
da aposentadoria por idade aumentou
de 180 para 300 contribuições?
Você sabia que a aposentadoria especial
terá idade mínima, não importando o
tempo que o trabalhador tenha ficado
exposto ao agente de risco?
Você sabia que a Reforma não prevê
qualquer aprimoramento da gestao
previdenciária ou das isenções e desone-
rações tributárias e nem medidas de
cobrança das dívidas de grandes
empresas com a Previdência?

Sindicato dos Metalúrgicos convoca
trabalhadores: JAMES MOREIRA,
ADRIANA DO CARMO RODRIGUES
E HEBERT ALVES GUIMARÃES
MARINELLI, da empresa ALGOR
SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA,
para comparecerem, com urgência, no
departamento jurídico do SINDMETAL/
Resende.


