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CAMPANHA SALARIAL 2018

Após o fechamento do Acordo
Coletivo dos trabalhadores do
Consórcio Modular da MAN
2018/2019, o Sindicato dos
Metalúrgicos do Sul Fluminense
iniciou essa semana, as nego-
ciações com as terceirizadas.

Já foram iniciadas as discussões
com as empresas SEMCON,/IVM,
MHD E MSX. Ficaram faltando
ainda JSL, GI/HOLOMATICA,

ENBRAS, RACING e ATRAS COPCO.

A expectativa da direção do
Sindicato dos Metalúrgicos é de
que as empresas compreendam
a situação dos trabalhadores e
valorizem o empenho e a
produção no chão da fábrica.

Assim que forem surgindo
propostas, o sindicato levará ao
conhecimento e a votação da
categoria.

Campanha
para cadastro
de doador de
medula óssea
O cadastro de doadores de medula
óssea será feito no dia 19, sábado,
das 8 às 16 horas, na Associação
de Aposentado e Pensionista (AAP),
no Aterrado, em Volta Redonda.

No dia, vão ser colhido 5ml de
sangue, através da punção da
medula, que é um procedimento
simples, feito sob anestesia para
que não sintam dor, a internação
dura menos de 24 horas, e a
medula se recompõe em alguns
dias. A punção da medula é feita
do osso bacia e não da coluna
como algumas pessoas pensam.
Todos os custos referente ao proce-
dimento são coberto pelo SUS.

Para se tornar um doador de
medula óssea é necessário:

– Ter entre 18 e 55 anos de idade.

– Estar em bom estado geral de
saúde.

– Não ter doença infecciosa ou
incapacitante.

– Não apresentar doença neoplá-
sica (câncer), hematológica (do
sangue) ou do sistema imunológico.

– Algumas complicações de saúde
não são impeditivas para doação,
sendo analisado caso a caso.

Você tem alguma doença e não
sabe se pode doar? Segue link com
a lista de doenças que impedem
se fazer o cadastro:

http://redome.inca.gov.br/doador/
doencas-impeditivas-do-cadastro-
e-da-doacao/

Sindicato inicia
negociações com

as terceiras da MAN



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!


