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CAMPANHA SALARIAL 2019

Metalúrgicos da JSL
aprovam a proposta
para o ACT 2019/20
Com 67% de aprovação, trabalhadores
participaram maciçamente da votação
realizada pelo sindicato
Ontem, trabalhadores da JSL
aprovaram a proposta apresentada pela empresa para
renovação do Acordo Coletivo
de Trabalho 2019/2020.
Nessa campanha salarial, a
direção do sindicato tem enfrentado negociações difíceis
em função do contexto desfavorável e de instabilidade para
a economia do país, sem perspectivas favoráveis ao mercado, às empresas e, consequentemente, aos trabalhadores.
Os representantes dos trabalhadores agradecem a partici-

pação de todos e renova o seu
compromisso de luta constante em defesa dos direitos e
melhores condições de trabalho, sem abrir mão da manutenção e geração de novos
postos de trabalho na região
Sul Fluminense.
“Os funcionários vão continuar
contando com a nossa presença
diária no chão da fábrica, buscando responder às expectativas
e, cada vez mais, intermediando
melhorias aos trabalhadores”,
afirma Jovelino, representante
do Sindicato dos Metalúrgico.

VEJA ABAIXO O RESULTADO:

SIM = 379
NÃO = 186
BRANCO/NULO = 2
TOTAL = 567

Resende, 30/5/2019 - Boletim 1648.

Sindicato encerra
sua campanha
salarial na Volks
Caminhões
Após a aprovação da proposta
da JSL, o Sindicato dos Metalúrgicos encerra a sua campanha salarial deste ano, na
Volks Caminhões.
A avaliação da direção é que
o resultado dos acordos foram
favoráveis aos trabalhadores
tendo em vista o quadro de
instabilidade política e econômica que o país está vivendo.
“Conseguimos unir a categoria
em torno de uma pauta de reivindicações. Sabemos que o
contexto é desfavorável e que
a luta pela manutenção de
postos de trabalho, direitos e
benefícios é o nosso grande
desafio do momento. Cada vez
mais, é preciso unidade entre
os trabalhadores e fortalecer a
confiança no sindicato. O nosso
compromisso é proteger os
metalúrgicos das ameaças e
dessa avalanche de informações que só servem para
fragilizar as entidades representativas da classe trabalhadora, sua legislação e a luta
por melhores salários e condições de trabalho”, comenta o
representante do sindicato,
Jovelino Juffo.

STF suspende norma que
admite que grávidas trabalhem
em áreas insalubres
O STF aprovou nesta quarta, 29,
uma ADI (Ação Direta de Inconstitucionalidade) de autoria da
Confederação Nacional dos
Trabalhadores Metalúrgicos e
derrubou um trecho da reforma
trabalhista que admitia que grávidas e lactantes desempenhassem
atividades insalubres.
O STF considerou inconstitucional
exigir a apresentação de atestado
médico para a gestante ser afas-

tada de atividades insalubres.
Com a decisão, fica valendo a
regra anterior. Com o texto antigo
da Consolidação das Leis do
Trabalho (CLT), antes da reforma
aprovada em 2017, a gestante
deverá ser afastada de atividades
e locais insalubres, devendo ser
realocada em outro tipo de serviço.
Não sendo possível, a empregada
será afastada e terá direito a
receber salário-maternidade.

Nas palavras do presidente do
sindicato, Silvio Campos: “A justiça prevaleceu e a proteção à
maternidade, às mulheres e às
crianças. Os interesses econômicos não podem trazer retrocessos sociais, não podem causar assédio moral nas relações
de trabalho nem colocar em risco a vida, a saúde e o bem-estar
das pessoas. Esta é mais uma
batalha vencida.

Sindicato vai
iniciar o 2º
Torneio de
Truco e futebol
Na expectativa de repetir o sucesso do ano passado, em breve, o
Sindicato dos Metalúrgicos estará
organizando o seu 2º Torneio de
Truco para as prestadoras de
serviços da Volks Caminhões.
Os trabalhadores já podem ir
montando suas duplas e os seus
times para o futebol. Lembrando
também aos times femininos, que
no ano passado tiveram participação marcante..

