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Empresas propõem
fim da PLR e do

cartão alimentação
Votação será na próxima quarta-feira,

dia 4/10, sobre a proposta das
empresas que retira direitos

A Frente Parlamentar Mista em
Defesa da Previdência Social vai
intensificar as atividades contrá-
rias à retomada da votação da PEC
287, que trata das alterações das
regras de concessão de aposenta-
doria do INSS, na Câmara. A área
econômica já fala em maio de
2018 como um “prazo fatal” para a
aprovação da Reforma da Previdência.

Em reunião na semana passada, fo-
ram definidas estratégias para tentar
barrar a análise da proposta que
estabelece, entre outros pontos,
idade mínima de 62 anos para a
mulher que for se aposentar e de 65
anos para os homens, após período
de transição de 20 anos. Assim, caso
a emenda seja promulgada, as
idades para aposentadoria serão
inicialmente de 53 e 55 anos,
respectivamente.

Além de audiências públicas, terá
uma agenda de manifestações nos
estados, a partir do mês que vem.
O objetivo é pressionar os parla-
mentares em suas bases eleitorais
a se posicionarem contra a Reforma.

O senador Paulo Paim, que também
preside a CPI da Previdência,
informou que a comissão vai concluir
os trabalhos em outubro e, segundo
ele, mostrará que a reforma é des-
necessária, contradizendo o que o
governo defende.

“O governo quer mandar a conta
para o trabalhador do campo e
da cidade. Precisamos deixar bem
claro que o problema da Previdên-
cia é de gestão. O Brasil está mobili-
zado e essa reforma não pode
passar”, conclamou.

A luta contra
a reforma da
Previdência

só cresce

Após inúmeras reuniões e
tentativas do sindicato no sen-
tido de avançar nas negoci-
ções sobre o Acordo Coletivo
de Trabalho, o sindicato deci-
diu levar à votação a proposta
indecente feita pelo sindicato
patronal (Metalsul), de um
reajuste salarial de 5%, e
retirar a PLR e o cartão ali-
mentação/cesta básica.

Até agora, o sindicato vem recu-
sando as propostas apresen-
tadas que tiram direitos dos
trabalhadores. O sindicato
quer, agora, confirmar a insatis-
fação dos trabalhadores das
empresas ligadas ao Metalsul
através de votação.

Além de não pagarem o rea-
juste salarial, acordado no ano

passado, as empresas insis-
tem em manter a proposta de
retirar o cartão alimentação
dos trabalhaores, assim como
também a PLR.

Empresas como Metalúrgica
Barra Mansa (MBM), AGM,
GEMOR e AAbreu, estão entre
as que insistem em retirar di-
reitos dos trabalhadores.

A votação vai acontecer na
quarta-feira (4), nas sedes do
sindicato (Volta Redonda: R.
Gustavo Lira, 9 - Centro. Barra
Mansa: R. Ary Fontenelle, 362 -
Estamparia. E Resende: R. Dr.
Tavares, 80, Centro), das 17h
às 18h. E as empresas com mais
de cinquenta funcionários vão
votar no início do expediente,
na portaria de suas empresas.

VAMOS DIZER NÃO À RETIRADA DE
DIREITOS E VOTAR PELA GREVE!



O Presidente do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas, de Material Elétrico,
de Material Eletrônico e de Informática de Barra Mansa, Volta Redonda, Resende, Itatiaia, Quatis e Porto
Real, e Pinheiral, abaixo assinado, no uso de suas atribuições estatutárias e na forma da Lei de Greve, das
Empresa da Base Territorial do Sindicato, param participarem das Assembléias Gerais Extraordinárias, que
realizar-se-ão no dia 4 de outubro de 2017 das 17h às 18h, nos seguintes locais: EMPREGADOS DAS
EMPRESA DE BARRA MANSA E QUATIS, com menos de cinqüenta empregados, na sub sede de barra
Mansa, Rua Ary Fontenelle, 362, Estamparia, Barra Mansa, PARA OS EMPREGADOS DAS EMPRESAS DE
VOLTA REDONDA E PINHEIRAL, com menos de cinqüenta empregados, na Rua Gustavo Lira, 09, Centro,
Volta Redonda, para OS EMPREGADOS DE RESENDE, ITATIAIA E PORTO REAL, com menos de cinquenta
empregados, sub sede de Resende, Rua Dr. Tavares, 80, Centro, Resende. As empresas com mais de
cinqüenta funcionários, a votação será realizada no inicio do expediente na portaria da empresa, para
deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: 1. Discussão e Deliberação da proposta apresentada pelo
Sindicato Patronal (METALSUL) para a revisão salarial normativa de 2017/2018; 2. Em caso de Rejeição
da proposta apresentada pelo Sindicato Patronal, discussão e deliberação de GREVE; 3. Autorização para o
Sindicato deflagrar greve, à partir de 48 horas, após notificação da empresa, comunicando da decisão da
Assembléia, conforme determina a Lei de Greve.

Volta Redonda, 27 de setembro de 2017.
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