
REAJUSTE SALARIAL: 2,5%
PLR: R$ 3.300. 1ª parcela R$ 2.300, a ser
paga dia 15/6 e 2ª parcela em 31/1/2019
CARTÃO ALIMENTAÇÃO: R$ 520/mês
Adiantamento do 13º no dia 30/6 (opcional)

Filiado a:

Resende, 8/6/2018 - Boletim 1541.Informativo do Sindicato dos  Metalúrgicos do Sul Fluminense

CAMPANHA SALARIAL 2018

Após votação, realizada nesta
quarta-feira, dia 6/6, empresas
voltaram a se reunir com o sindi-
cato e apresentaram novas pro-
postas, que serão votadas na
próxima terça-feira, na portaria da
empresa.

Empresas apresentam novas
propostas para ACT 2018/2019

RESULTADO DA JSLRESULTADO DA MSX

Sindicato vai realizar nova votação
na próxima terça-feira, dia 12/6, na
portaria da empresa

EMPRESA JSL
VEJA ABAIXO AS NOVAS PROPOSTAS:

Até o fechamento dessa edição,
a Atlas Copco não apresentou
nova proposta e por isso não parti-
cipará da votação.
Veja abaixo o resultado das
votações e também as novas
propostas.

NÃO = 462              SIM= 24
BRANCO/NULO= 0     TOTAL=486

RESULTADO DA GI
NÃO = 70                SIM=7
BRANCO/NULO=0      TOTAL=77

RESULTADO DA ENGBRAS
NÃO = 11               SIM=5
BRANCO/NULO=0     TOTAL=16

RESULTADO DA ATLAS COPCO
NÃO = 5                SIM=2
BRANCO/NULO= 0     TOTAL=7

NÃO = 68                 SIM= 6
BRANCO/NULO=  0     TOTAL=74

RESULTADO DA SEMCON
NÃO = 133               SIM=19
BRANCO/NULO= 0    TOTAL=152

RESULTADO DA RACING
NÃO = 315               SIM=20
BRANCO/NULO= 1    TOTAL=336

RESULTADO DA MHD
NÃO = 80                 SIM=3
BRANCO/NULO= 0    TOTAL=83

EMPRESAS TERCEIRAS
REAJUSTE SALARIAL: 2,5%
PLR: R$ 3.000. 1ª parcela R$ 2.200, a ser
paga dia 29/6 (*) e 2ª parcela R$ 800, no
dia 31/1/2019 (absenteismo e performance)
CARTÃO ALIMENTAÇÃO: R$ 370/mês

MSX > 7h30 às 12h

SEMCON > 7h às 12h

RACING > 6h às 17h

MHD > 6h às 16h

JSL > 6h às 16h30

GI GROUP > 7h30 às 12h

ENGBRAS > 7h30 às 12h

HORÁRIOS DE VOTAÇÃO

Todas as propostas serão retroativas a 1º de maio. (*)A 1º parcela da ENGBRAS será paga no dia 30/6.



Governo ataca OIT para defender
destruição das leis trabalhistas.

MPT lamenta
Após ter sido incluído em lista
de países sob suspeita de
descumprir normas interna-
cionais de proteção aos traba-
lhadores, o governo brasileiro
acusou a Organização Inter-
nacional do Trabalho (OIT) de
fazer "jogo político" e de des-
conhecimento sobre a legis-
lação brasileira. A dita "Refor-
ma" Trabalhista do governo
Temer é objeto de análise du-
rante a 107ª Conferência Inter-
nacional do Trabalho da orga-
nização, que começou no dia
5/6, em Genebra, na Suíça.

O procurador-geral do Ministé-
rio Público do Trabalho (MPT),
Ronaldo Fleury, acompanhou
os debates e lamentou a mani-
festação de ataque do governo
brasileiro ao Comitê de Peritos
e à própria OIT. Como repre-
sentantes de instituição que
tem por missão a promoção
dos direitos fundamentais no
mundo do trabalho.
O representante internacional
dos trabalhadores, Marc
Leemans, também lamentou
a posição do governo brasileiro.
O representante dos traba-

lhadores brasileiros, Antonio
Lisboa, lembrou que o MPT
alertou o Congresso Nacional e
o governo federal que a reforma
trabalhista violava a Constituição
Federal e normas internacionais
ratificadas pelo Brasil.
Durante a abertura da conferên-
cia, o ministro do Trabalho, Helton
Yomura, declarou que a nova lei,
chamada pelo governo de
"modernização trabalhista",
permite maior flexibilidade na
gestão do tempo do trabalhador
e mais equilíbrio entre trabalho
e vida pessoal.

Sindicalize-se e fortaleça
o seu  sindicato!


