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CAMPANHA SALARIAL 2019

Sindicato convoca
metalúrgicos da JSL
para votação do ACT

Resende, 28/5/2019 - Boletim 1647.

Aprovada a
proposta do ACT
2019/2020 dos
trabalhadores
da Leadec

Votação será nesta quarta-feira,
dia 29/5, das 9h às 16h30, na
portaria da empresa
Na tarde de ontem, representantes da JSL se reuniram com
a direção do Sindicato dos
Metalúrgicos e apresentaram
a sua proposta para a renovação do Acordo Coletivo de
Trabalho 2019/2020.
A direção da JSL, mesmo
diante do “fantasma” da renovação do contrato com Volks
Caminhões apresentou proposta de valores para o cartão
alimentação, reajuste salarial,
com a reposição calculada
pelo INPC (5,07%0, e adiantamento do 13° salário, E

mais a Participação nos Lucros
e Resultados (PLR), com adiantamento a ser pago na
próxima sexta-feira, dia 31,
caso a proposta seja aprovada
pelos trabalhadores.
O direção do sindicato mobiliza os trabalhadores para a
votação, que será amanhã,
dia 29/5, das 9h às 16h30,
na portaria da empresa. E
aproveita a oportunidade para
reafirmar o seu compromisso
em defesa dos interesses dos
trabalhadores metalúrgicos do
Sul Fluminense.

VEJA ABAIXO A PROPOSTA DA JSL:
REAJUSTE SALARIAL: 5,07% (INPC pleno);
CARTÃO ALIMENTAÇÃO: R$ 530;
PLR: R$ 3.300, sendo a 1° parcela de R$ 2.800, a ser
paga no próximo dia 31/5 e a 2° parcela de R$ 500 + R$
90, de bônus de absenteísmo no dia 30/1/2020.
ANTECIPAÇÃO DO 13° SALÁRIO (OPCIONAL) com pedido
feito até o dia 7/6, no RH para o pagamento no dia 14/6.

Trabalhadores da Leadec aprovaram a proposta da empresa
para a renovação do Acordo
Coletivo 2019/2020.
A votação aconteceu no dia 23/
5, e contou com a participação
de 96 funcionários. Sendo que
72 trabalhadores aprovaram a
proposta, enquanto 24 disseram não ao que foi proposto
pela empresa. Não teve voto
nulo e nem em branco.
O sindicato agradece a
confiança e a participação de
todos e reafirma o seu
compromisso sempre na defesa
dos direitos e interesses dos
trabalhadores.

RESULTADO DA
VOTAÇÃO:

LEADEC

SIM = 72
NÃO = 24
BRANCO/NULO = 0
TOTAL = 96

Veja quem foi o ganhador Sindicato alerta
da TV de 32’ da campanha sobre alimentos
na linha de
realizada pelo sindicato
montagem

O ganhador do sorteio da TV
de 32’ (Philco), realizada nos
últimos dois meses, resultado
da campanha de ajudar no
tratamento do menor Natã da
Silva Fortunato, foi Bernadete
Gabriela, esposa do colega da
empresa Kroschu (ver foto).
Natã é filho do metalúrgico

Anderson Borges Fortunato,
que trabalha na linha trim 2
da Kroschu, que está com
leucemia.
A diretoria do Sindicato dos
Metalúrgicos
do
Sul
Fluminense agradece a
participação de todos na
campanha.

A direção do Sindicato dos
Metalúrgicos alerta os trabalhadores sobre a prática de
deixar alimentos expostos na
área de trabalho.
É importante chamar a atenção dos trabalhadores sobre
a conservação de alimentos
já que quando mal conservados podem causar problemas de saúde como má
digestão e até uma infecção
intestinal.
Por se tratar de local não
apropriado para as refeições,
é comum deixar restos de
alimentos espalhados pela
mesa ou balcão e isso atraí
insetos e roedores, propiciando um ambiente de contaminação e doenças.
O sindicato esclarece que não
há proibição de uso de alimentos, mas alerta sobre os
cuidados com a saúde do trabalhador, que deve ser priorizada sempre.

