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Metalsul propõe
acabar com a PLR

para este ano
Mesmo diante do anúncio de
perspectivas favoráveis à eco-
nomia do país, o sindicato
patronal insiste em retirar direitos
dos trabalhadores e, durante as
negociações com a direção do
Sindicato dos Metalúrgicos,
propôs suspender o pagamento
da Participação nos Lucros e
Resultados para este ano.

Após muita discussão, o sindicato
não aceitou a proposta, já que a
PLR é um direito do trabalhador.
Além disso, sabe-se que empresa
nenhuma da base vai optar por
pagar este direito já que o capital
vive sempre da exploração do
trabalhador.

Representantes do Metalsul afir-
maram que a maioria das em-
presas a que eles representam não
tem condições de pagar a PLR.

No sentido de preservar o diálogo

entre as partes e compreendendo
a situação pontual que as em-
presas enfrentam, o sindicato
propôs levar à votação se, em
contrapartida, as empresas deem
estabilidade de emprego a todos
os trabalhadores, durante a vi-
gência do Acordo Coletivo de
Trabalho 2017/2018.

Esclarecendo que, essa condição
proposta é opcional, ou seja,
valerá somente às empresas que
não pagarem a PLR dos seus
funcionários.

O Metalsul vai se reunir para
discutir com as empresas e
voltará à mesa de negociação
com o sindicato para a próxima
semana.

Assim que o sindicato tiver uma
posição do Metalsul informará
aos trabalhadores.

VEJA O QUE FOI APRESENTADO PELO METALSUL:

CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO

REAJUSTE SALARIAL DE 5%, RETROATIVO A 1º DE MAIO
DE 2017, SENDO QUE A CLÁUSULA DE PLR PASSA A
SER OPCIONAL PARA ESTE ANO.
Sobre as outras cláusulas da Convenção Coletiva, inclusive
o cartão alimentação, não ofereceram nehum percentual
de reajuste.

Sindicato garante
na Justiça valores
aos trabalhadores

GMM

Demitidos da GMM que entraram
com a ação na Justiça do Trabalho
através do Sindicato dos Metalúr-
gicos do Sul Fluminense já rece-
beram seus valores do FGTS e já
deram entrada no direito ao Seguro-
Desemprego.

A GMM alega que não tem con-
dições de cumprir com as suas
obrigações trabalhistas. E o sindicato
reuniu com os trabalhadores e juntos
chegaram a conclusão que o único
caminho para garantir os direitos é
a Justiça. Assim, o  jurídico preparou
a ação o que garantiu aqueles que
confiaram no sindicato o acesso ao
Fundo de Garantia e ao Seguro-
Desemprego. A partir daí, o sindi-
cato passou a brigar pelo paga-
mento do restante dos direitos.

TORNOMEG
Sindicato briga
sempre pela

garantia de direitos
Apesar de se comprometer com o
sindicato, a empresa continua sem
cumprir com suas obrigações
financeiras com seus funcionários.
A pedido dos trabalhadores da
empresa, o sindicato resolveu dar
mais uma oportunidade de negociar
antes de entrar na Justiça para
garantir direitos aos trabalha-
dores. O sindicato entende que o
diálogo ainda é o melhor caminho.



A insegurança no trabalho tem
provocado aumento na mobilização
do Sindicato dos Metalúrgicos na
tentativa de criar formas imediatas
na defesa de segurança maior no
trabalho. Só na região do sul flumi-
nense, na principal empresa, que
é a CSN, foram contabilizadas sete
mortes de 2014 a 2016, além de
178 acidentes de janeiro a outubro
do ano passado.

Assim, diante deste quadro, a
direção do sindicato buscou ajuda
em vários segmentos da sociedade,
no sentido de se capacitar para
exigir das empresas políticas que
possam combater essa realidade.
E quem se destacou foi o Conselho
Regional de Engenharia do Rio de
Janeiro, que foi um grande parceiro,
através da assessoria do presidente,
o Engenheiro Reynaldo Barros. Ao
sindicato, foram apresentadas
várias análises que contribuíram
através de sugestões para que fosse
exigida uma nova política de
segurança não só da CSN, como
de outras empresas da base.

A direção do sindicato reconhece e
valoriza a disponibilidade e a política
de comprometimento com a saúde
e segurança dos metalúrgicos que o
CREA-RJ teve, em especial, naquele
momento, no sul fluminense. “Somos
e seremos eternamente gratos, além
de nos sentirmos seguros de saber
que poderemos contar com esse
CREA-RJ. Naquele momento,

Silvio Campos agradece a contribuição do CREA-RJ com a
formulação de políticas de segurança e saúde do trabalhador

Sindicato: “Seremos sempre
gratos a atual direção do CREA-RJ”

estávamos sendo criticados de
qualquer jeito. Estávamos sem o
conhecimento técnico necessário
para cobrar da empresa soluções
imediatas e a disposição do CREA,
em poder ajudar os próprios
trabalhadores, foi o que mais nos
sensibilizou. Isso, nós vamos
agradecer sempre. Saber que
temos com quem contar é muito
estimulante”, reafirma o presidente
do sindicato, Silvio Campos.

Não são somente os
metalúrgicos da CSN
que enfrentam esse
problema, no Brasil,
infelizmente, de acordo
com o Ministério do
Trabalho, foram
350.558 acidentes com
máquinas de 2011 a
2015, com 994 mortes
e 21.271 amputações.
Segundo o presidente do CREA-RJ,
Reynado Barros: “É preciso que as
empresas invistam em prevenir riscos
à saúde e à vida do trabalhador. Por
isso, precisamos criar métodos e
procedimentos para assegurar que os
empregados não corram riscos de
acidentes em sua atividade, tampouco
danos físicos ou psicológicos. Daí a
importância que as empresas
contratem engenheiros de segurança,
que devem cumprir esse papel dentro
da estrutura das empresas”.

Ainda segundo ele: “Também é nosso
papel ajudar a reduzir, ao máximo, as
perdas e danos que podem ocorrer,
como lesões humanas, danos mate-
riais a máquinas, equipamentos,
instalações e ao meio ambiente. É
preciso administrar e fiscalizar a segu-
rança no meio industrial, organizar
programas de prevenção de acidentes,
elabora planos de prevenção de riscos
ambientais, fazer inspeções e emitir
laudos técnicos, bem como orientar a
Comissão Interna de Prevenção de
Acidentes (Cipa) das companhias”.

É preciso que as empresas
invistam em prevenir riscos à

saúde e à vida do
trabalhador. Por isso,

precisamos criar métodos e
procedimentos para
assegurar que os

empregados não corram
riscos de acidentes em sua
atividade, tampouco danos

físicos ou psicológicos”.
Reynado Barros,

presidente do CREA-RJ
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