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Após longo período sem assinatura
da penúltima Convenção Coletiva
de Trabalho, o sindicato patronal
(Metalsul) apresentou proposta de
acordo que resolveu, perante a
Justiça, o que estava pendente.

O acordo firmado perante a Justiça
garantiu aos trabalhadores a solu-
ção para o pagamento da PLR, que
será paga através de um abono no
valor de R$ 804, em 12 parcelas
de R$ 67, pelo período de 1/7/
2019 a 1/6/2020, sem qualquer
incidência fiscal ou previdenciária,
pelo caráter indenizatório do acordo
firmado. E também o valor de R$
60, que será incorporado ao salário
de todos os trabalhadores ativos na
empresa em 31/5/2018, a partir
de 1/6/19.
As empresas que efetuaram o pa-
gamento da PLR no período de
2017/2018 deverão incorporar aos
salários somente o valor de R$ 30.
Também ficou decidido que as
empresas que efetuaram o paga-
mento da PLR 2017/2018 deverão
pagar o valor de R$ 408, também
em 12 parcelas de R$ 34.
Com a homologação da Convenção
de 2017/18, também foi homologada
a Convenção de 2018/2019.

Justiça homologa
acordo com Metalsul

sobre a Convenção
Coletiva 2017/2018

METALSUL

Veja o que ficou acordado judicialmente
PISO SALARIAL

Quanto ao piso salarial da Convenção
2018/2019, as empresas com até
50 empregados terão piso de R$
1.040,22. E as empresas com
funcionários a partir entre 51 a 380,
terão piso salarial de R$ 1.120,64.
Já o piso das empresas com 381 a
680 funcionários terão piso de R$
1.203,87. E, finalmente, as empre-
sas com mais de 681 empregados
terão piso mínimo de R$ 1.262,26.

CESTA BÁSICA/
TICKET ALIMENTAÇÃO

A cesta básica/ticket alimentação
será no valor de R$ 71,40, a partir
de 1/5/2018, com desconto de R$
1/mês, caso não haja falta durante
o mês. Caso haja um dia de falta, o
trabalhador receberá desconto de
R$ 14/mês. A partir de duas faltas,
o desconto passará a ser de R$
21/mês. E a partir de três faltas, o
desconto será de R$ 71,40/mês.

CONVENÇÃO COLETIVA DE
TRABALHO 2019/20

Quanto a Convenção Coletiva de
2019/2020, o sindicato informa que
deverá iniciar as negociações em
breve. Lembrando que o INPC do
período foi de 5,07%.

O STF aprovou no dia 29/5, uma
ADI (Ação Direta de Inconstitu-
cionalidade) 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 afastada
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 econô-
micos não podem trazer retro-
cessos 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.

STF suspende
norma que
admite que

grávidas
trabalhem em

áreas insalubres



REFORMA DA PREVIDÊNCIA

Reforma da Previdência
NÃO acaba com

privilégios, RETIRA OS
SEUS DIREITOS!

É hora de resistência e luta pela
previdência pública. Veja alguns
dos prejuízos que os brasileiros
terão se essa reforma passar:

Pra começar, OS PRIVILÉGIOS
CONTINUAM: a proposta de
reforma da Previdência não inclui
mudanças no sistema de aposen-
tadoria de militares. É importante
destacar que os sargentos, praças,
etc. terão reajuste de pouco mais
de 3% até 2022, e os generais
terão reajuste de 100% até a
mesma data. Também não há
proposta de mudar os privilégios
dos altos cargos do Poder
Judiciário. Em 2017, o auxílio-
moradia para juízes e procu-
radores custou R$ 399 milhões
aos cofres públicos.

FIM DA APOSENTADORIA
ESPECIAL: como é o caso do
metalúrgico, entre outros, que serão
obrigados a ficar mais tempo
trabalhando em condições de
periculosidade. Esses trabalha-
dores só poderão requerer a
aposentadoria se cumprirem a
nova regra de idade mínima
obrigatória, de 55 anos, com
70% do salário, sendo que, hoje,
é de 25 anos e 100% do salário.

Ou seja, mesmo trabalhando mais
anos, terão o valor do benefício
bem reduzido.

APOSENTADORIA DE R$ 400:
Bolsonaro é contra os idosos. O
BPC (Benefício de Prestação
Continuada), é uma renda básica
de um salário mínimo para quem
tem 65 anos ou mais, sem con-
dições de trabalhar, com renda
familiar per capita de até ¼ do
salário. Bolsonaro quer pagar
apenas R$ 400,00 até os 70 anos!

40 ANOS DE CONTRIBUIÇÃO: a
idade para se aposentar ficará em
65 anos para homens e 62 para
as mulheres, com um período mí-
nimo de contribuição de 20 anos.
Mas para o trabalhador(a) receber
aposentadoria integral, tem que
contribuir por 40 ANOS!
REGIME DE CAPITALIZAÇÃO:
trabalhador(a) que não quiser
contribuir por 40 anos poderá
escolher uma previdência com base
na capitalização (privada). É um
novo regime, baseado na capitali-
zação, para que os bancos substi-
tuam a previdência pública: ou seja,
o valor da sua aposentadoria
depende de quanto você conseguiu
pagar ao longo da vida.

NENHUMA COBRANÇA DAS
GRANDES EMPRESAS: os
devedores da Previdência são os
grandes empresários. Somente em
desonerações e renúncias, mais de
R$ 283 bi deixaram de entrar nos
cofres da seguridade.

CONTRA AS MULHERES: a idade
mínima das mulheres aumentará
e poderá se equiparar a dos ho-
mens por lei complementar e na
capitalização. Por assumirem res-
ponsabilidade com os cuidados de
crianças e idosos, as mulheres en-
tram e saem mais vezes dos
empregos e ocupam a maioria dos
trabalhos informais.

CONTRA TRABALHADORES DE
MENOR RENDA: é mais um
ataque aos direitos dos trabalha-
dores, como foi a Reforma Traba-
lhista e a Terceirização desen-
freada. A proposta é, na prática,
CONGELAR o valor do salário
mínimo. O valor será ajustado
apenas em relação à inflação,
sem aumento real! Além disso, o
aposentado que continua traba-
lhando poderá ser demitido sem
pagamento da indenização de
40% do FGTS.  Também será
extinto o abono salarial.


