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ompanheiros no último dia 29 de julho tivemos uma reunião
com o sindicato patronal para darmos início nas negociação
do acordo coletivo, no entanto não teve proposta nenhuma e temos
uma outra reunião marcada para o dia 10 de agosto. Por isso, os
trabalhadores e trabalhadoras da nossa base precisam ficar atentos e
mobilizados porque só a nossa mobilização fará a patronal apresentar uma proposta decente, até porque eles não são obrigados a repor
a inflação automaticamente, tem que ser negociado assim como as
cláusulas sociais. Esse é mais um dos motivos que vamos ter que ir
para a luta.

transigência das patronais, que querem parcelar a reposição da inflação. Os companheiros de Canoas estão em greve porque não aceitaram a forma do parcelamento da inflação e os metalúrgicos de Porto
Alegre também aprovaram paralisação na categoria porque lá na capital a patronal não quer dar nem a inflação. Portanto, nós temos que
estar preparado para que a patronal aqui na nossa região não tente
fazer o que as outras estão fazendo.

Companheiros, só a luta traz conquistas! Por isso, convocamos a
nossa categoria para ficarem atentos, nos próximos dias ou a patronal
apresenta uma proposta decente ou nós vamos ter que cruzar os braDos sindicatos com data base em maio, apenas três já fecharam ços. Esperamos que os patrões não tentem retirar direitos, pois isso
seus acordos, o restante enfrenta grandes dificuldades devido a in- nós não vamos aceitar. Chegou a hora de mostrar a nossa força!

ATENÇÃO AO QUINQUÊNIO
O adicional por tempo de serviço conhecido como quinquênio está na cláusula décima segunda da Convenção Coletiva de Trabalho (CCT).
Veja como deve ser pago o percentual de 3% (três por cento) e quando os trabalhadores (as) passam a ter direito, o adicional de Tempo de Serviço
deve incidir sobre a remuneração mensal do empregado beneficiado, por quinquênio completo de efetivo serviço prestado à respectiva empregadora, a vantagem será devida a partir do dia primeiro do mês seguinte ao que o empregado completar 5 (cinco) anos de efetivo serviço, ou múltiplos
de 5 (cinco) anos.
Múltiplos quer dizer que se você trabalhou “por exemplo” um período de 4 (quatro anos) numa empresa e foi demitido e voltar a trabalhar na
mesma empresa, mesmo que tenha trabalhado em outra ou outras empresas, ao retornar soma-se os períodos e ao completar 5 (cinco anos) passa
ter o direito ao quinquênio e assim sucessivamente a cada período que for completando.

A MARRETA - 2

Trabalhadores aprovam proposta de PLR na Delga

Após dois meses de negociação trabalhadores (as) da empresa Delga aprovaram a PLR para o ano de 2016 que será paga em duas parcelas, sendo paga
a primeira parcela em julho no percentual de 60% do montante e a segunda
parcela será paga no dia 10 de março de 2017.
Houve muita luta e paralisação para chegar a um número possível de fechar o acordo, as negociações se estenderam ao longo de dois meses com realizações de assembleias e votações com ampla participação do conjunto dos
trabalhadores na busca de um acordo que contemplasse os anseios da grande

maioria.
O Sindicato conduziu as negociações participando ativamente do processo
que trouxe alguns avanços em relação aos anos anteriores, mesmo não sendo
o mais esperado, mas sim construído junto com os trabalhadores que fizeram
a sua parte nos momentos que foram exigidos a manifestar-se lá estavam
prontos para dar a sua contribuição neste processo de negociação e dar um
passo importante que é de ter uma remuneração extra além dos rendimentos
mensais de cada um e cada uma.

A bola vai rolar!

Campeonato de Futsal dos Metalúrgicos 2016
As inscrições já estão abertas e devem ser feitas até o dia 16 de setembro na Secretaria de Formação.
Para participar do campeonato é necessário ser sócio do Sindicato e estar em dia. Para efetuar a inscrição,
cada equipe deverá apresentar cinco (5) novos associados nas empresas que tenham até 50 trabalhadores.
Acima de 50, deverão ser oito (8) novos sócios, ficando no limite de cinco, caso houver mais
de uma equipe na mesma empresa.
Mais informações:
Sindicato: (51) 3592.8169 ou (51) 8036.0412
Genilso: (51) 9253.4728
Anderson Sorriso: (51) 9760.2369

Não fique só! Fique sócio!
Quanto mais associados o sindicato tiver, mais condições financeiras terá
para investir na campanha salarial e mais força política, mais respaldo ele vai
ter na mesa de negociação. Mais condições ele terá de retornar o investimento
na luta e na assistência por meio dos convênios e de uma estrutura voltada a

atender o maior número possível de associados e dependentes.
Portanto, sendo sócio você só tem a ganhar! Ajude o sindicato ajudar você!
Se você ainda não é sócio, associe-se! Se você já é, ajude o sindicato a conquistar mais associados!

Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas
e de Material Elétrico de São Leopoldo e Região
Av. David Canabarro, 106, Morro do Espelho, São Leopoldo/RS Fone/FAX (51) 3592-8169 / 3590-2045 - Enfermaria (51) 3566-0318

www.metalsaoleo.org.br

Sindimetal são leopoldo

Esta é uma publicação do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico de São Lepoldo e Região Tiragem: 12 mil exemplares - Jornalista responsável: Renata Machado (MTb.: 14.046)

