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CAMPANHA SALARIAL 2018

LAND ROVER

HYUNDAI

Até o momento, o Sindicato dos
Metalúrgicos não teve nenhuma
manifestação da empresa em
propor nova proposta e as nego-
ciações só serão retomadas na
próxima semana.

O sindicato solicitou retomada

A votação realizada ontem (15/
5), os trabalhadores recusaram
a proposta oferecida pela em-
presa para renovação do Acordo
Coletivo 2018/2019.

E ainda nessa semana, a direção
do Sindicato dos Metalúrgicos do

Por esmagadora maioria dos
trabalhadores da Seb-Arno, a
proposta para o Acordo Coletivo
de Trabalho foi recusada.

Na terça-feira passada, o sindicato
se reuniu novamente com a em-
presa apresentando os principais
pontos que os trabalhadores
querem que avancem.

Por sua vez, a empresa insiste em
manter a proposta nos mesmos

Na expectativa de
novos avanços

Empresas
do Metalsul

desrespeitam
trabalhadores
Sindicato patronal
não fecha Convenção
Coletiva 2017/2018 e
as empresas não
pagaram PLR 2017.
Com uma negociação que se
arrasta desde o ano passado,
sem chegar a um acordo para a
assinatura da Convenção Cole-
tiva 2017/2018, as empresas
representadas pelo sindicato
patronal (Metalsul) não fizeram
o pagamento da PLR dos tra-
balhadores, que já é uma
miséria, no valor de R$ 720,
estabelecido em 2016. Essa
situação, com certeza, vai parar
no Tribunal.

Já chegou o momento da cam-
panha salarial para a próxima
Convenção Coletiva (2018/
2019) e as famigeradas em-
presas, que parecem mais um
ferro velho, insistem em dar
calote nos trabalhadores.

A direção do Sindicato dos
Metalúrgicos orienta que os
trabalhadores se mantenham
mobilizados e confiantes na enti-
dade, que é quem verdadei-
ramente vai brigar pelos seus
direitos.

das discussões mas, a empresa
informou que só voltarão à mesa
de negociação na próxima semana.

Já ocorreram três votações e as
propostas oferecidas ainda não
atenderam às expectativas dos
trabalhadores.

Sul Fluminense retornará à nego-
ciação com a empresa. a expec-
tativa do sindicato é que a Land
Rover faça uma proposta que
atenda às necessidades dos meta-
lúrgicos quanto ao percentual de
reajuste salarial e dos benefícios.

níveis que estão e, ainda, alega
se manter impedida, neste mo-
mento, de discutir a jornada de
trabalho aos sábados. Mas ela se
compromete em buscar uma saí-
da alternativa para atender aos
trabalhadores.

Amanhã, dia 17, o sindicato
retornará a discutir com a em-
presa na expectativa de que haja
avanço nas negociações.

Retomada da negociação
será na próxima semana

Negociação ainda
essa semana



Tentativas de obrigar magis-
trados a interpretar a lei de forma
apenas literal são "autoritárias",
aponta resolução do 19º Con-
gresso da Anamatra, no último
sábado (5), em Belo Horizonte.
Para eles, texto só é válido a
partir de 11/11.

A Lei 13.467 deve ser aplicada
de acordo com a Constituição,
respeitando também convenções
e tratados internacionais. Essa
foi uma das resoluções do en-
contro, em que os juízes deci-
diram ainda que qualquer norma
de acordo coletivo que vise a
afastar a Justiça do Trabalho
será inconstitucional.

Em uma das 103 resoluções
aprovadas, os magistrados afir-
mam ainda que qualquer "ação
política, midiática ou adminis-
trativa" que tente obrigar o juiz
a interpretar a nova lei de forma
"exclusivamente literal" é "auto-
ritária, antirrepublicana e acin-
tosa, agredindo a indepen-
dência harmônica" entre os po-
deres da República. Ainda no

Lei trabalhista tem
de ser subordinada

à Constituição Federal

entendimento, a nova lei só pode
ser aplicada a partir de 11 de
novembro, quando entrou em
vigor. O governo defende que os
contratos anteriores também se
submetam à lei.

No documento aprovado, os
magistrados afirmam que "a
independência técnica do Juiz é
garantia de cidadania e do
Estado democrático de Direito,
não podendo ser utilizada para
barganhar a existência, a subsis-
tência ou a persistência da
Justiça do Trabalho". E alertam
que a reforma "trouxe visível
precarização das relações de
trabalho, conforme índices ofici-
ais já divulgados, referentes ao
aumento de desemprego e da
informalidade".

Na visão do sindicato, “No Brasil,
enquanto o governo afirma
categoricamente que a reforma
trabalhista estimulou a geração
de empregos, juristas defendem
que a nova legislação só serviu
gerar desemprego e trabalho
análogo à escravidão”.
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Veja os
deputados

que votaram
a favor da
reforma

trabalhista
No Rio de Janeiro, 21 deputados
federais votaram a favor da
reforma trabalhista, precari-
zando os contratos de trabalho
e prejudicando os trabalhadores.

O sindicato está publicando essa
lista (ver abaixo) para que os
metalúrgicos tomem conheci-
mento dos deputados que
ferraram com os direitos dos
trabalhadores e que, em breve,
estarão batendo em sua porta
para pedir voto.

Chegou a hora de dar o troco!


