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Porto Real, 11/7/2019 - Boletim 1661.Informativo do Sindicato dos  Metalúrgicos do Sul Fluminense

Sindicato vai realizar votação
amanhã, dia 12/7, das 13h30 às

16h, na área de convivência

Empresa apresenta
proposta para ACT

BENTELER  |  CAMPANHA SALARIAL

Dirigentes das Centrais Sindicais se
reuniram no último dia 28, no Dieese,
em SP, para avaliar a articulação
parlamentar em Brasília e definir os
próximos passos a fim de barrar a
aprovação da reforma da Previdência.
ABAIXO-ASSINADO - É necessário
fortalecer em todos os Estados a
coleta de assinaturas e entregar em
agosto o abaixo-assinado em defesa
da aposentadoria. O documento será
entregue aos presidentes da Câmara
e do Senado.
AÇÃO - Dia 12/7 foi confirmado o Dia
Nacional de Mobilização em Defesa
da Previdência. O sindicalismo se
somará aos protestos já programa-
dos pelos estudantes, liderados pela
UNE, para essa data. Dois temas:
contra a reforma da Previdência e em
defesa da Educação pública.
AGENDA:
12/7 - Apoiar, valorizar e participar do
Ato Nacional dos estudantes
durante o Congresso da UNE, em
Brasília.
16/7 - Reunião das Centrais Sindicais,
no Dieese.
8/8 - Prazo para a entrega dos
abaixo-assinados na sede nacional
de cada Central Sindical.
13/8 - Entrega do abaixo-assinado
das Centrais no Congresso Nacional
e apoio à luta dos professores,
coordenada pela CNTE, no dia 13 de
agosto.
14/8 - Apoiar e participar da Marcha
das Margaridas, também em Brasília.

Centrais
avaliam ações
em defesa da

aposentadoria

Presenteísmo como Abono de R$ 1.450 a ser pago no dia
15/7 ou pelo Good Card no dia 15/8;
PLR 2019 : R$ 1.200,00 = 100% das metas. E até R$ 1.320 =
com superação. 1ª parcela do PLR de R$ 1.000 – a ser pago
no dia 15/7/2019;
Sem reajuste salarial;
Liberação da 1ª parcela do 13º Salário - dia 30/7/2019
Banco de Horas de 12 meses, para vigência 2019/2020, nas
mesmas regras do cliente PSA, com início em 1/9;
Cláusula do Banco de Horas, sendo: Saldo Positivo em 31/
8/2020, o pagamento será em 28/9/2020; Saldo
Negativo em 31/8/2020, as horas serão abonadas/zeradas
em 28/9/2020;

Em reunião realizada na terça-feira,
entre o Sindicato dos Metalúrgicos
e o representante da empresa
abriram negociação para a reno-
vação do Acordo Coletivo de  Traba-
lho 2019/20.
A empresa reafirmou a sua posição
de instabilidade no mercado, afir-
mando ao sindicato que, inclusive,
nos vários momentos de para-
lisação, expôs aos seus funcionários
a crise que ela vem enfrentando.

O sindicato entende a situação da
empresa mas reafirma o seu
compromisso com os metalúrgicos
em defender os interesses e os
direitos já conquistados ao longo
de outas negociações.
A proposta da empresa será
levada à votação pelo sindicato
nessa sexta-feira, dia 12/7, das
13h30 às 15h30, na área de
convivência da empresa.

VEJA A PROPOSTA DA EMPRESA:
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