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Resende, 14/5/2019 - Boletim 1642.Informativo do Sindicato dos  Metalúrgicos do Sul Fluminense

Em reunião realizada hoje, dia
14/5, pela manhã, representantes
da Racing apresentaram uma
nova proposta à direção do
Sindicato dos Metalúrgicos para
renovação do Acordo Coletivo
de Trabalho 2019/2020.
Novamente, a empresa reafir-
mou um quadro de dificulda-
des, diante da conjuntura de
crise e instabilidade que o mer-
cado vem enfrentando. E, mesmo

RACING | CAMPANHA SALARIAL

Racing apresenta
nova proposta

Sindicato levará à votação nessa
sexta-feira, dia 17, das 6h às 16h30

diante desta realidade, o sindicato
voltou a insistir na necessidade de
um reajuste que levasse em consi-
deração as perdas salariais dos
últimos 12 meses. Além disso, uma
PLR justa, mesmo dentro do
contexto atual.
Foi apresentada uma nova propos-
ta (ver abaixo), que o sindicato
levará à votação nessa sexta-
feira, dia 17/5, das 6h às 16h30,
na empresa.

REAJUSTE SALARIAL: INPC pleno
CARTÃO ALIMENTAÇÃO: R$ 385/mês
PLR: R$ 3.000. 1ª parcela R$ 2.700, a ser paga dia
14/6 e 2ª parcela R$ 300, no dia 5/2/2020

VEJA ABAIXO A NOVA PROPOSTA:

IBOPE: mais da
metade da
população é

contra a reforma
da Previdência

A Reforma da Previdência, em
discussão na Câmara, ainda é uma
ilustre é desconhecida da popu-
lação brasileira. Pelo menos é o
que mostra pesquisa encomenda-
da pela CNI e divulgada ontem pelo
Ibope. Segundo o levantamento,
apenas 36% dos entrevistados
afirmaram conhecer o conteúdo
da reforma e, desse percentual,
mais da metade (51%) é contra
as alterações no sistema previden-
ciário. Outros dados chamaram
atenção: 31% não conhecem o
conteúdo da PEC 6 e 23% sequer
sabem que o governo apresentou
modificações para regras das apo-
sentadorias no país.

Especialistas em Direito Previden-
ciário e parlamentares alertam para
o fim da aposentadoria por tempo
de contribuição e a criação da
idade mínima, que vai excluir a
grande maioria dos trabalhadores.

  Sindicato aguarda
as empresas JSL e

Leadec para
negociar o Acordo
Coletivo 2019/20.




