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MAXION/CONDO
CAMPANHA SALARIAL 2019

Pela primeira vez, a direção
do Sindicato dos Metalúrgicos
do Sul Fluminense negocia
com os representantes da em-
presa Maxion/Condo o Acordo
Coletivo 2019/2020.

Apesar da empresa já estar
instalada no Consórcio Volks,
há vários anos, essa será a
primeira  negociação sobre di-
reitos e benefícios dos funcio-
nários já que essa  é uma nova
unidade, que passou a existir
somente a partir de janeiro, na
base do sindicato.
Ontem, representantes do
sindicato estiveram reunidos
com os trabalhadores da em-
presa para ouvir suas reivindi-
cações. As maiores demandas
apresentadas foram: trans-
porte, hora extra, DSR e PLR.
Fora isso, reajuste nos benefí-
cios que já são praticados na
unidade.

Sindicato convoca à
votação amanhã, dia 18

Representantes da Maxion/Condo
apresentam proposta para o 1º Acordo

Coletivo de seus trabalhadores

O sindicato elaborou e apre-
sentou a pauta dos trabalha-
dores e a empresa ponderou
com uma nova proposta, ba-
seada na que foi apresentada.

(ver abaixo)
O sindicato vai realizar vota-
ção amanhã, dia 18/4, às
10h30, na empresa.

REAJUSTE SALARIAL: INPC DO PERÍODO DE JANEIRO ATÉ ABRIL
2019, NO VALOR ACUMULADO;

CARTÃO ALIMENTAÇÃO: R$ 378;

PLR: 3.500, COM A PRIMEIRA PARCELA DE R$ 2.000, A SER
PAGA NO PRÓXIMO DIA 15/5. E A SEGUNDA PARCELA, NO VALOR
DE R$ 1.500, NO DIA 15/1/2020.

VEJA ABAIXO A PROPOSTA:



A reforma da
Previdência

e as suas
ilegalidades

O parecer do relator na CCJ da
Câmara, apresentado no dia 10,
negou a existência de várias
inconstitucionalidades, e ignorou
outras tantas; ao fazê-lo, tentou
dar um verniz de juridicidade à
PEC 6, mas fica evidente que ele
jogou o problema para a comis-
são especial, onde esses e outros
graves vícios da PEC — como a
redução do direito ao benefício
de prestação continuada, a apo-
sentadoria do trabalhador rural
e outros, igualmente caracteri-
zadores de retrocesso social, e
ofensa aos princípios da digni-
dade e solidariedade, e as regras
de transição, que ofendem os
princípios da segurança jurídica
e o da confiança legítima —
terão que ser enfrentados.

Foram identificadas pelo menos
10 inconstitucionalidades na
proposta de reforma da Previ-
dência do governo Bolsonaro, que
poderão ser corrigidas, tanto na
Comissão de Constituição e
Justiça, colegiado ao qual
compete examinar a admis-
sibilidade, quanto na comissão
especial, que irá analisar o mérito
e também a constitucionalidade da
PEC 6/19.

Alerta de segurança: antes de
iniciar suas atividades, faça

sua inspeção de rotina

As inspeções de segurança tem
como objetivo detectar as pos-
síveis causas que possibilitem a
ocorrência de acidentes, visando
tomar ou propor medidas que
eliminem ou neutralizem os riscos
de acidentes de trabalho.

Portanto, antes de iniciar suas
atividades de trabalho, faça sua
inspeção de rotina no seu
equipamento.

Mantenha-se em segurança,
informe anormalidades e con-
dições inseguras.


