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CAMPANHA SALARIAL 2019

Continuam as
negociações com as
terceiras da Volks
Sindicato vai fazer votação na
quinta-feira, dia 23/5
Os Acordos Coletivos de Trabalho
2019/2020 das empresas terceirizadas da Volks já estão em
fase de conclusão das negociações com o sindicato. Só restam a JSL e Leadec.
Os representantes da JSL fizeram
a sua primeira reunião com o
sindicato e apresentaram uma
proposta com um percentual de
reajuste abaixo do INPC (Índice
Nacional de Preços ao Consumidor). A empresa justificou que não
tem condições de oferecer um
reajuste melhor em função da
situação instável do mercado.
Diante disso, o sindicato decidiu
não levar à apreciação dos trabalhadores já que a maioria das empresas tem respeitado esse valor.

O sindicato entende a ansiedade
dos metalúrgicos da JSL, mas
acredita na possibilidade de uma
renovação de contrato entre as
empresas, que possa oferecer
um reajuste salarial justo aos
seus funcionários.
Já a Leadec está partindo para
sua terceira proposta (ver
abaixo), tentando se aproximar
das expectativas dos trabalhadores. E o sindicato vai fazer a
votação nessa quinta-feira, dia
23/5, no horário de 6h às
16h30, na portaria da empresa.
Mais uma vez, a direção do sindicato reafirma o seu compromisso em defender os interesses
dos trabalhadores metalúrgicos
do Sul Fluminense.

VEJA ABAIXO A PROPOSTA DA LEADEC:
REAJUSTE SALARIAL: 5,07% (INPC pleno);
CARTÃO ALIMENTAÇÃO: R$ 380/mês;
PLR: R$ 3.000. 1ª parcela R$ 2.500 + R$ 125 (referente
a diferença de dezembro de 2018), a ser paga dia 18/6 e
2ª parcela R$ 500 + R$ 125 (referente ao restante da
diferença de dezembro de 2018), no dia 30/11/2019.

Resende, 21/5/2019 - Boletim 1646.

Metalúrgicos da
Racing e Maxion
Condo aprovam
proposta do ACT
2019/2020
As empresas Racing e Maxion
Condo acabam de aprovar as
propostas para renovação do
Acordo Coletivo 2019/2020.
O sindicato conseguiu garantir o
reajuste nos salários e benefícios
pelo INPC.
Quanto a PLR, o sindicato sabe
que a expectativa dos trabalhadores era bem maior ao que
foi proposto pelas empresas.
Mas é importante avaliar que o
valor antecipado pelas empresas
está dentro da realidade de
mercado, que não tem apresentado grande perpectivas de
melhora e aumento nas vendas.
A direção do Sindicato dos Metalúrgicos agradece a participação
e a confiança de todos.

RESULTADO DAS
VOTAÇÕES:
RACING
SIM = 261
NÃO = 88
BRANCO/NULO = 4
TOTAL = 353

MAXION CONDO
SIM = 62
NÃO = 15
BRANCO/NULO = 0
TOTAL = 77

Redução das
normas de
segurança e saúde
no trabalho é um
retrocesso

Em sua segunda edição, o Campeonato de Truco vai acontecer em
breve entre os trabalhadores do
Consórcio Modular da Volks.
O sindicato informa aos trabalhadores que já podem se organizar, criando suas duplas para que,
assim que forem finalizadas as
últimas negociações do acordo

coletivo de trabalho com as empresas terceiras da Volks, para
fazer suas inscrições.
Assim como o campenato de truco
vai acontecer em breve, o festival
de futebol para os metalúrgicos
também estará com as incrições
abertas. Os interessados já podem
ir organizando seus times.

Sorteio da televisão
O SORTEIO DA TV DE 32’ (PHILCO),
RESULTADO DA CAMPANHA DE 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 LEUCEMIA, VAI ACONTECER
HOJE (21/5), E ANUNCIADO NO CAMINHÃO DO
SINDICATO, NA SAÍDA DO PESSOAL DO PRIMEIRO
TURNO. NÃO DEIXEM DE PARTICIPAR!

A direção do Sindicato dos
Metalúrgicos e outras entidades
sindicais estão preocupadas
com o anuncio do presidente
Bolsonaro sobre a intenção de
reduzir 90% das Normas
Regulamentadoras (NRs) de
segurança e saúde no trabalho.
O governo ignora os altos e crescentes índices de acidentes e
doenças relacionados ao trabalho.
O Ministério Público do Trabalho e
da Associação Nacional de
Medicina do Trabalho manifestaram preocupação diante do anúncio. Para as 37 NRs são importantes para garantir um ambiente
de trabalho seguro e saudável nos
diversos setores produtivos.
Segundo o presidente Silvio Campos:
“O Brasil é campeão de acidentes
de trabalhos. E os acidentes com
máquinas continuam amputando
mãos, dedos, ceifando vidas. Se
diminuir ainda mais a abrangência
e exigência será um desastre, é
estímulo ao crime, a garantir mais
produtividade, mais lucro a custa,
literalmente, do sangue, da carne
dos trabalhadores.”
Há que se considerar que o Brasil
é o 4º país do mundo em números
de acidentes de trabalho. Com
base em dados do Observatório
Digital de Saúde e Segurança do
Trabalho do MPT, entre 2012 e
2018, ocorreram no país cerca
de 4.738.886 acidentes de trabalhos notificados – sendo 17.315
com óbito -, o que corresponde à
média de um acidente de trabalho
a cada 49 segundos.

