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REAJUSTE SALARIAL: INPC pleno, retroativo
a 1º de maio/2018 e mais aumento real.

CARTÃO ALIMENTAÇÃO: R$500/mês. Com
carga extra de R$500 em dez/2018. E
redução da participação para 1%.

PLANO ODONTOLOGICO: sem a participação
do funcionário. E ampliar a cobertura, incluindo
cirurgias, implantes, aparelhos ortodônticos,
além de criar convênios com outras clínicas.

REFEITÓRIOS/ALIMENTAÇÃO: Melhorar
a qualidade e liberar o dejejum aos funcio-
nários do turno de revezamento de 8h.

PLANO DE SAÚDE: garantir tempo mínimo
para consultas e emergências. Reduzir o
tempo para atendimento no raio “x”.
Garantir disponibilidade para demanda em
emergência e acidentados. Criar um “SAC”
(serviço de atendimento ao cliente) sobre a
rede de atendimento.

PLANO DE CARGOS E SALARIOS: Definir o
piso salarial mínimo para cada função,
os critérios de progressão salarial dentro
da função, com detalhes e ampla divul-
gação aos funcionários. Estabelecer o piso sa-
larial em R$1.300. E fazer o realinhamento
salarial para a mesma função.

INSALUBRIDADE: Pagar a insalubridade a

PAUTA REINVINDICAÇÕES
todos os funcionários lotados na USINA. E
que tenha de pronta entrega o PPP de cada
funcionário exposto a agente insalubre. Além
de que o PPP contenha especificado todos
os agentes nocivos e as intensidades de
exposição.

PERICULOSIDADE: que a empresa pague a
todos o eletricistas, eletrotécnico e técnico
em elétrica a periculosidade.

ADICIONAL DE TURNO: rever o adicional
de turno pelas horas da intrínseca jornada
de 8 horas.

CESTA DE NATAL: fornecimento da cesta
de NATAL aumentando os itens e qualidade.

KIT ESCOLAR: fornecimento do “KIT” escolar
para cada filho de funcionário  cursando ensino
médio ou fundamental, até idade de 18 anos,
completados em fev./2019.

BRINQUEDOS NO NATAL: fornecimento de
brinquedos na 1ª quinzena de dezembro.

FERIADOS PONTE: concessão dos dias
de feriado pontes, sem compensação.

NÃO SINDICALIZADOS: será descontado
1,5% de todos os funcionários não sindi-
calizados, que usufruírem dos benefícios do
Acordo Coletivo.

ESCOLA TÉCNICA: desconto de 50% na men-
salidade escolar na ETPC, desde que concordem
com o desconto em folha e seja abrangente a
todos os seus empregados e dependentes.

CRECHE: estender a gratuidade da creche para
filhos dos funcionários.

EMPRÉSTIMO: reajuste do valor de empréstimo
para R$ 4.000. E que retorne o pagamento em
12 vezes, sem juros.

TRANSPORTE INTERNO: que a empresa
forneça transporte interno durante o
horário de entrada e saída, interligando o
acesso pelas quatro portarias da usina.

ESTACIONAMENTOS: ampliação dos
estacionamentos para carros e motos e que
estes se mantenham o acesso disponível
vinte e quatro horas do dia.

TERCEIRAS E CONTRATAÇÃO: informar ao
sindicato toda empresa que ganhar a
concorrência para prestar serviços de
natureza metalúrgica em área de abran-
gência da base do sindicato. Devendo
manter este procedimento como regra para
São Paulo (área de contrato), bem como
orientar que a empresa vencedora se
cadastre ao sindicato antes de complementar
a contratação de mão de obra.

1ª rodada de negociação será 29/5

Verdade, pura verdade sobre o PPR

CAMPANHA SALARIAL 2018

Há muitos anos que, mesmo contra a
votade do sindicato, a CSN negocia o
PPR com a comissão paritária, con-
forme Lei 10101\00, que diz que a
PPR pode ser negociada pela comis-
são ou pelo sindicato.
Analisando o que aconteceu esse ano,
o PPR que seria pago era de 0.17 do
salário (17% do salário). E o
sindicato, vendo isso, oficializou a
CSN, iniciando uma negociação que
se esgotou ao chegar a 1,5 do salário,
valor esse que o sindicato não
concordou. O que a direção do sin-
dicato sempre defendeu é de, no
mínimo, 2,4 do salário, o mesmo do
ano passado.
Os representantes da CSN, percebendo

que não haveria acordo, encerrou a
negociação alegando que a prerrogativa
de negociar o PPR é da comissão, que-
brando assim, o avanço na negociação.
Os companheiros de São Paulo parti-
ram para a greve. E a empresa con-
seguiu na Justiça um interdito proi-
bitório, com multa de dez mil reais
por dia, caso o sindicato continuasse
a greve, e marcou uma audiência de
conciliação, no TRT.
Consultando vários especialistas,  uma
greve aqui seria ilegal (Lei 10.101/00),
colocando os trabalhadores em uma
furada, com risco de descontos sala-
riais e represália.
Os companheiros de Minas estão
querendo bancar a greve, pois que

banquem. Veremos depois os re-
sultados. Torcemos para que eles
consigam êxitos.
Diante de tudo isso, o sindicato concluí
que o melhor caminho é acabar com a
comissão do PPR. Por isso, vai realizar
uma assembleia, por escrutínio secreto,
para que o trabalhador decida se quer
a comissão ou que o sindicato seja o
seu representante legal.
O sindicato acredita que no ano que
vem poderá negociar, colocando metas
factíveis e critérios que possam ser
cumpridos e colocando, com clareza e
limpidez, informações para que o
metalúrgico possa acompanhar e ter a
possibilidade de fazer um resultado
positivo para os dois lados.



O Sindicato dos Metalúrgicos
do Sul Fluminense convoca
URGENTE os trabalhadores:
LUIS FERNANDO DA SILVA
(MAT. CS53909) e LUIZ
ALBERTO NASCIMENTO
SILVA (MAT. CS53914) a
comparecer ao seu Depar-
tamento Jurídico, de 2° a 5°
feira, das 8h às 12h e das
13h às 17h, trazendo cópias
do RG, CPF, PIS e Carteira de
Trabalho (pág.da foto e verso).

CONVOCAÇÃO
URGENTE

DESCONTOS ESPECIAIS PARA SINDICALIZADOS

Tentativas de obrigar magistrados
a interpretar a lei de forma apenas
literal são "autoritárias", aponta
resolução do 19º Congresso 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, res-
peitando também convenções e
tratados internacionais. Essa foi
uma das resoluções do encontro,
em que os juízes decidiram ainda
que qualquer norma de acordo
coletivo que vise afastar a Justiça
do Trabalho será inconstitucional.

Em uma das 103 resoluções apro-
vadas, os magistrados afirmam
ainda que qualquer "ação política,
midiática ou administrativa" que
tente obrigar o juiz a interpretar a
nova lei de forma "exclusivamente

Lei trabalhista tem
de ser subordinada

à Constituição Federal
literal" é "autoritária, antirrepubli-
cana e acintosa, agredindo a inde-
pendência harmônica" entre os po-
deres da República. Ainda no enten-
dimento, 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 magis-
trados afirmam que "a independên-
cia técnica do Juiz é garantia de
cidadania e do Estado democrático
de Direito, não podendo ser utilizada
para barganhar a existência, a
subsistência ou a persistência da
Justiça do Trabalho". E alertam que
a reforma "trouxe visível preca-
rização das relações de trabalho,
conforme índices oficiais já divul-
gados, referentes ao aumento de
desemprego e da informalidade".

Telefax: (24) 3346.3074 | 99823.8477
recantodapesca@hotmail.com

Rua 570, 192 - N. Senhora das Graças - VR
(Atrás da Justiça do Trabalho, na Rua do Ambulatório da AAPVR)

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.

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/


