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MERITOR CONDO

Sindicato vai
realizar  votação

amanhã, 19/3

Após fechado o Acordo Coletivo
do Consórcio Modular da Volks
deste ano, o sindicato procurou
a Meritor para dar início às
negociações do Acordo Coletivo
de seus trabalhadores.

Na última sexta-feira, a empresa
apresentou proposta de reajuste
salarial, entre outros.

É importante ressaltar que o

REAJUSTE SALARIAL: 3,85% (INPC PLENO), A
PARTIR DE MARÇO;
CARTÃO ALIMENTAÇÃO: R$ 385,00;
PLR: R$ 3.700 + 200 DE ABSENTEÍSMO + R$ 400
DE PRODUÇÃO. COM ADIANTAMENTO DO VALOR
DE R$ 3.300, A SER PAGO NO DIA 28/3. E A 2ª
PARCELA A SER PAGA EM JANEIRO 2020;
ADIANTAMENTO DE 50% DO 13º SALARIO
(OPCIONAL), A SER PAGO NO DIA 28/3.

VEJA ABAIXO A NOVA PROPOSTA

Representantes
apresentam
proposta para
renovação do
ACT 2019/2020

momento atual requer prudência
e um olhar especial de todas as
partes, tanto empresa quanto o
trabalhador.

O principal argumento das em-
presas tem sido que produzir
veículos no Brasil com a carga fiscal
insana sobre os produtos, baixa
produtividade, alta burocracia e
deficiências graves em infraes-
trutura, só para citar alguns entra-
ves, é um fato, apesar de oportu-
nidades poderem surgir no futuro.

Votação será amanhã, dia 19/3,
às 10h30, no refeitório. E após
o término do pleito, o sindicato
convida os trabalhadores para
participar da apuração.

A Câmara dos Deputados apro-
vou na terça-feira (12) o Projeto
de Lei 4742/01, que tipifica, no
Código Penal, o crime de assédio
moral no ambiente de trabalho.
A proposta será enviada ao
Senado.

Foi aprovada uma emenda da
relatora, deputada Margarete
Coelho. Segundo a emenda, o
crime será caracterizado quando
alguém ofender reiteradamente
a dignidade de outro, causando-
lhe dano ou sofrimento físico ou
mental no exercício de emprego,
cargo ou função.

A pena estipulada será de de-
tenção de um a dois anos e multa,
aumentada de um terço se a
vítima for menor de 18 anos. Isso
sem prejuízo da pena corres-
pondente à violência, se houver.

A causa somente terá início se a
vítima representar contra o ofen-
sor. Essa representação é irretra-
tável, ou seja, a pessoa não pode
desistir dela posteriormente.

Câmara aprova
punição para

assédio moral
no trabalho

Proposta prevê detenção
de um a dois anos e multa

para quem ofender
reiteradamente a dignidade
de empregado, causando-

lhe dano ou sofrimento
físico ou mental



NOVO CONVÊNIO COM A FACULDADE DOM
BOSCO, DE RESENDE, COM DESCONTOS

ESPECIAIS PARA SINDICALIZADOS.

Impor um pagamento mensal por boleto
enviado à casa de cada sindicalizado torna

inviável a sobrevivência de qualquer sindicato

MP mira nos sindicatos,
mas acerta na Constituição

Uma medida provisória precisa ser, por
natureza, urgente e relevante no
momento de sua assinatura. Posto isso:
qual a urgência e relevância do
assunto contribuição e mensalidade
sindical neste momento? Resposta
óbvia: nenhuma!

O único ator dessa discussão que
vê tal assunto como urgente e
relevante é o governo e sua pressa
em atropelar qualquer um que se
mostre como obstáculo para passar
com o trator sua nefasta reforma da
Previdência.

No centro da discussão está o
artigo 8º da Constituição, que
versa, entre tantos outros assuntos,
sobre a liberdade sindical (já tão
atacada pelos empresários), e
agora violada pela MP.
A medida provisória, da forma como
foi feita, é apenas uma intervenção
direta - e, ressalte-se, incons-
titucional - do Estado nas entidades,
ou seja, qualquer cidadão repu-
blicano e bem intencionado não
precisa de esforço para ver a
absurda violação da nossa Carta
Maior causada pela MP.

SOLIDARIEDADE

O SINDICATO DOOU UMA TV DE 32’
E ESTÁ DIVULGANDO A CAMPANHA
DE SOLIDARIEDADE PARA AJUDAR
NO TRATAMENTO  DE NATÃ DA SILVA
FORTUNATO, FILHO DO COLEGA
ANDERSON BORGES FORTUNATO,
QUE TRABALHA NA LINHA TRIM 2 DA
KROSCHU, QUE ESTÁ COM LEU-
CEMIA, INTERNADO NO HOSPITAL
QUINTA D´OR. PARTICIPE!


