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: 14 de setembro
DIA NACIONAL DE LUTA

Afinal, todos os direitos
foram conquistados, ao
longo dos anos, como frutos
do suor e sangue de vários
operários no chão da
fábrica.

A famigerada reforma
trabalhista, recém
aprovada pelo Congresso
Nacional, vai passar a
permitir, por exemplo,
dispensas coletivas sem
negociação prévia com o
seu sindicato.

Vai possibilitar que o
trabalhador fique a
disposição do patrão mas
recebendo somente as
horas que trabalhar.

Equiparação salarial? Só
depois de quatro anos na
empresa.

Intervalo de almoço poderá
ser reduzido.

A terceirização passa a ser
sinônimo do trabalho
escravo. E vai proporcionar
um aumento considerável
do número de acidentes de
trabalho e doenças
ocupacionais.

As mulheres trabalhadoras
foram as mais
prejudicadas. Além de se
aposentar com a idade
mínima de 62 anos, o seu

tempo mínimo de
contribuição passa a ser de
25 anos. Essa proposta
penaliza os mais pobres,
que começam a trabalhar
mais cedo.

A reforma da Previdência
vai prejudicar também o
cálculo do benefício, que
será rebaixado ainda mais.

É preciso que esse dia 14
DE SETEMBRO seja um
símbolo na agenda de luta
contra os desmandos do
desgoverno do Temer e seus
12 asseclas.

#FORA TEMER E SUA TURMA

CONTRA AS REFORMAS, POR NENHUM DIREITO A MENOS

Neste dia 14 de setembro, mais uma
vez, os trabalhadores brasileiros se
posicionam contra o desmonte dos
direitos, contra a reforma da
Previdência e pelo fim da
corrupção.

Aqui na região, metalúrgicos
se mantêm vigilantes na
defesa do turno de 6 horas,
pela manutenção dos
direitos, historicamente
conquistados, ao longo de
várias greves e mobilizações.



As negociações sobre o acordo
coletivo da Sankyu vem se
arrastando, conforme informado
no último boletim. Até agora,
ocorreram as seguintes reuniões:
dia 9/8, a primeira reunião com
empresa; dia 10/8, reunião na
GRTE, quando ficou definido que
a empresa apresentaria proposta
em nova reunião no dia 17/8; dia
17/8 a empresa não apresentou
proposta devido perda de arquivos
do banco de dados; dia 24/8, a
empresa  apresentou proposta de
um abono de R$ 85 e reajuste a
partir 1/9, que foi recusada em

SANKYU - ACORDO COLETIVO 2017/2018

Sindicato vai realizar
votação na Sankyu do ACT
SINDICATO LEVARÁ À VOTAÇÃO AMANHÃ,
SEXTA-FEIRA (15/9), DAS 5H45 ÀS 17H45,

NA PRAÇA JUAREZ ANTUNES
mesa pelo sindicato; dia 29/8, a
empresa apresentou novo valor de
abono de R$115 e reajuste
3,99% a partir setembro, que
também doi recusada pelo
sindicato; dia 31/8, a SANKYU
não compareceu.

No último dia 5/9, a empresa
apresentou nova proposta (ver
abaixo) e o sindicato levará à
votação no dia 15/9 (sexta-feira),
das 5h45 às 17h45h, na Praça
Juarez Antunes. Poderão votar os
funcionários ativos em 1º de
maio 2017.

VEJA ABAIXO A PROPOSTA:
>REAJUSTE DE 3,99%(INPC) À PARTIR DE SETEMBRO/2017

>ABONO: R$ 200, A SER PAGO SETE DIAS APÓS APROVAÇÃO
E ASSINATURA DO ACORDO, A TÍTULO DE COMPENSAÇÃO DOS
MESES RETROATIVOS A 1º DE MAIO.

Sindicato realizará votação nesta 2ª-
feira (18), das 7h45 as 8h45, no
auditório da empresa, sobre o ACT.
VEJA A PROPOSTA ABAIXO:
>Reajuste: 3,99% a partir de set./17;
>Abono: R$ 300 para todos os funcio-
nários ativos em até  30 de abril de
2017, e pro-rata aos meses posteriores
trabalhados;
>Ticket alimentação: R$142,50;
>Banco de Horas: carência de 90
dias, a ser implantado a partir de
outubro.
Quanto a PLR, a empresa alegou que
não há condição financeiras de pagar
já que teve prejuízo elevado no ano
passado e, por pouco, não encerrou
suas atividades na CSN.

Votação na MP Trafos
será na 2ª feira (18)

44922 SAMUEL DE PAULA JANUÁRIO
44923 SANDRO F. DE OLIVEIRA
44924 SÉRGIO LUIZ MOREIRA
44926 VALTEMIR COELHO RODRIGUES
44928 VINÍCIUS J. RAMOS BANDEIRA
44930 WANTUIL CIPRIANO DA S. FILHO
44933 WESLEY GONÇALVES DA SILVA
44937 EDMAR DE PAULA PIRES
44940 ANTONIO MARCOS PEREIRA
53466 RAFAEL MEIRELES G. E SILVA
53709 AUGUSTO CESAR RODRIGUES
53718 WILLIAN SILVA LANNES
53740 EDER SOARES DE OLIVEIRA ROSA
53741 RAPHAEL DE PAULA REGO
53743 LUCINEI ASSIS GOMES
53744  JOSE CELIO DA SILVA
53767 AMARILIO SIQUEIRA PROENÇA
53771 FERNANDO JOSE DOS SANTOS

Sindicato convoca para comparecer
a sua sede para receber seus alvarás.
A entrega será na 2ª feira, dia 18/9,
às 10h, na R. Gustavo Lira, 9 -
Centro - VR.

Convocação para
entrega de alvarás


