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CAMPANHA SALARIAL 2019

As votações realizadas nos dias
11 (quinta-feira) e 12 (sexta-
feira), da semana passada, para
renovação do Acordo Coletivo
2019/2020 foram marcadas
pela rejeição dos trabalhadores
às propostas apresentadas. As
votações ocorreram entre os
trabalhadores das  empresas:

Rejeitada a maioria
das propostas nas
terceiras da Volks

Trabalhadores querem melhoria nas propostas
M.SHIMIZO, SEMCON, MSX,
ENGBRAS, RACING e LEADEC.
Apenas os metalúrgicos da
empresa G.I. GROUP apro-
varam a proposta da empresa.

Durante os dias de votação,
trabalhadores pediram
melhorias nas propostas, como
INPC, Cartão Alimentação e

PLR. E outra reivindicação diz
respeito ao transporte que está
gerando insatisfação e inse-
gurança nos trabalhadores.

A direção do Sindicato dos
Metalúrgicos já informou às
empresas sobre os resultados
e está à disposição para nova
rodada de negociação.

MAXION/CONDO EMPRESA JSL

Trabalhadores da Maxion/Condo estão apre-
ensivos sobre o Acordo Coletivo, que será o
primeiro negociado através do sindicato.
A direção do sindicato já deverá se reunir
com a empresa, entre hoje e amanhã, para
dar início às negociações.
Espera-se que, apesar do último acidente, a
empresa se sensibilize e apresente uma
proposta digna aos seus trabalhadores.

Sindicato e empresa
vão iniciar negociações

Funcionários da JSL estão preocupados com
renovação do contrato da empresa com a
Volks, que tem gerado insegurança em
relação aos postos de trabalho.
O clima é de tensão já que uma possível
troca de empresa pode encerrar alguns
contratos de trabalho para diminuir o custo.
Até o momento, a direção do sindicato não
tem nenhuma informação sobre o contrato e
nem proposta do Acordo Coletivo.

Expectativas entre os
trabalhadores



“Caititu fora
da manada

é  “papa”
de onça”

“Caititu fora da manada é
“papa” de onça” é um antigo
ditado, que, simplificando,
quer dizer que o caititu, que
é um animal que, quando se
afasta do grupo, torna-se
presa fácil para os felinos.

O que o sindicato quer dizer
com isso? Quer alertar aos
trabalhadores que quando o
individuo decide sair do
sindicato, ficará mais vulne-
rável e mais fragilizado nas
mãos do patrão.

Nos últimos meses, muitos
pediram para se sindicalizar,
enquanto alguns estão pe-
dindo para sair do sindicato.

Hoje, principalmente, após
a reforma trabalhista, o con-
texto é desfavorável à luta
pela manutenção dos direitos.
E, pior ainda, para novas
conquistas. Portanto, unidos
e organizados, os trabalha-
dores tem mais chances de
novas conquistas e barrar a
perda de direitos.

Centrais lançam 1º de
Maio em defesa dos

direitos dos trabalhadores
Na última quinta-feira, as cen-
trais sindicas fizeram um ato
na região central da capital
paulista para lançar o 1º de
Maio unificado, para promover
uma grande manifestação de
combate à reforma da Previ-
dênciae em defesa dos direitos
dos trabalhadores.
A ato do 1º de Maio unificado
será na Praça da República,
no Centro de São Paulo, das
10 às 18 horas, e contará com
a presença de artistas. A
unidade de todas as centrais
em torno do 1º de Maio é
inédita e deve acontecer em
outros Estados.
Durante a mobilização na
quinta-feira, os sindicalistas
destacaram a necessidade de

somar esforços para combater
a PEC 06/2019 e as medidas
do governo contrárias aos
trabalhadores e ao movimento
sindical.
A avaliação do movimento é
que esse é “o grande feito deste
ano”, a união das centrais em
torno do 1º de Maio. E que a
maturidade falou mais alto. Se
não tiver essa unidade, os
trabalhadores não conseguirão
enfrentar o inimigo. E ainda,
que o que esse governo quer é
enterrar o direito à aposenta-
doria, estender o tempo de
contribuição. Éles fizeram a
reforma trabalhista e a lei da
terceirização irrestrita pro-
metendo emprego, e só veio
desemprego.


