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METALSUL - CONVENÇÃO COLETIVA
Metalsul não cumpre
seus compromissos

com os trabalhadores
Depois de inúmeras tentativas de negociação
para renovação da Convenção Coletiva de
Trabalho ainda do ano passado, o sindicato
patronal, mesmo depois de aprovado entre as
suas empresas associadas e pelos metalúrgicos
da região, volta atrás e se nega a pagar o
retroativo do valor que deverá ser incorporado
como compensação das PLRs, desde de 2017
Várias empresas da região, inclu-
sive ligadas ao sindicato patronal
(Metalsul) já até pagaram aos
seus funcionários a multa de PLR,
no valor de R$ 720. Enquanto o
Metalsul cria empecilhos para
cumprir o que foi acordado.

O acordo consiste em incorporar
aos salários o valor de R$ 60,
retroativo a 1º de maio de 2018,
a título de compensação da
suspensão do pagamento da
multa de PLR, que seria paga em
2018 e 2019. Esses termos foram
negociados e registrados em ata.

Essa negociação foi feita em junho

e deveria ter sido incorporado.

O sindicato lamenta a falta de
honestidade e respeito, a partir
do não cumprimento do que foi
acordado. Inclusive, a proposta foi
feita por eles, enquanto repre-
sentantes das empresas, e apro-
vada em assembleia deles.

O Sindicato dos Metalúrgicos foi
obrigado a recorrer à Justiça.
Infelizmente, o trâmite é lento e
os trabalhadores é que serão
prejudicados. Mas, por mais que
demore, o sindicato não abrirá
mão de que os valores sejam
pagos retroativos a maio de 2018.

VEJA NO VERSO A CÓPIA DA ATA QUE CONSTA OS TERMOS DA NEGOCIAÇÃO>

BOCA
MALDITA

SAINT GABAIN
CENTRIFUGAÇÃO

Excesso de horas extras

Trabalhadores do turno estão
fazendo de 10 a 12 horas todos
os dias, o que vem causando
cansaço excessivo e desgaste
físico/mental nos trabalhadores.

SETOR DE VÁLVULAS

Assédio Moral

No setor de válvulas, a super-
visão vem pressionando os tra-
balhadores, exigindo produção
a todo custo. E isso tem colo-
cado em risco a saúde e a vida
dos trabalhadores.

O sindicato vai agendar uma
reunião para apurar as denun-
cias e discutir esse tipo de
comportamento autoritário e
prejudicial os trabalhadores.
Caso medidas não sejam toma-
das,o sindicato vai acionar a sua
parte jurídica e realizar ações
que denunciem publicamente
essa prática.

ARCELOR MITTAL
Até agora, a empresa ainda não
falou nada sobre a PLR. Já
estamos em setembro e ainda
não há nada definido sobre
metas e critérios. O sindicato
espera que não seja outra novela
como foi o acordo coletivo, res-
ponsabilizando o sindicato.




