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2019 começa com incertezas para o país

Direitos trabalhistas acima de
tudo, emprego para todos
O novo governo que tomou posse no dia 1º de
janeiro ainda não apresentou medidas concretas para
combater o alto desemprego, melhorar a economia
e aumentar os investimentos. As incertezas sobre o
futuro do país permanecem.
A recuperação da indústria ocorre em ritmo muito
lento. Segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de
Domicílio Contínua - Pnadc (IBGE), a taxa de desocupação
no trimestre (setembro, outubro e novembro) foi de
11,6%, contra 12,0% registrados no mesmo período de
2017, ou seja, redução de apenas 0,4%.
Segundo os dados do Dieese, isso mostra que a tão
falada Reforma Trabalhista, feita pelo governo Temer,
e apoiada pelos empresários, não melhorou em nada o
mercado de trabalho. O contingente de desempregados
continua em cerca de 12,2 milhões de pessoas.
Enquanto isso continua em crescimento a
informalização (trabalhadores sem carteira assinada)
e a precarização do trabalho, com retirada de direitos,
ao lado da terceirização desenfreada. Em novembro
de 2018, foram 11,7 milhões de trabalhadores sem
carteira assinada, aumento de 4,7% na comparação
com o mesmo período de 2017 (Dieese). Os jovens
também continuam sem oportunidade no mercado de
trabalho.
O novo governo precisa valorizar o trabalho, aquecer
a economia, trazer novos investimentos. Continuar a

política de valorização do salário mínimo. Atualmente
cerca de 48 milhões de pessoas recebem remuneração
correspondente ao salário mínimo – assalariados,
aposentados e pensionistas, trabalhadores por contaprópria, domésticos.
A situação econômica no Rio de Janeiro também
continua crítica, onde as finanças parecem não fechar,
aliada aos problemas na saúde e na segurança. A
indústria naval prossegue paralisada, sem perspectivas
de novos investimentos, o que prejudica toda a cadeia
da indústria no Estado. Os governos (Federal e Estadual)
precisam ouvir os trabalhadores para encontrar
maneiras de sair, de forma rápida, desta situação de
calamidade, que tem gerado enormes transtornos para
a população do Rio de Janeiro.
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Assembleia de Eleição da Comissão Eleitoral
Edital de convocação

Luta por emprego e manutenção dos
direitos continua na ordem do dia em 2019
Se por um lado é verdade que o novo governo tem
pouco tempo à frente do país, também é uma realidade
que poucas propostas concretas foram apresentadas no
que se refere ao emprego, aos direitos dos trabalhadores
e à melhoria na economia.
Até agora, o que foi feito para que o país possa gerar
milhares e milhares de empregos? A Reforma Trabalhista,
que se dizia ser melhor para os trabalhadores e para a
geração de emprego, até o momento não mudou em nada
o cenário de desemprego. Pelo contrário, só contribuiu
para a retirada de direitos.
Esse novo governo já disse que em breve pretende mandar
uma nova proposta para a Reforma da Previdência, uma
vez que a projeto do governo anterior não foi pra frente,
recebendo severas críticas do movimento sindical.
As centrais sindicais já preparam grandes atos para
alertar a população sobre o que pode vir nesta nova
proposta de Reforma da Previdência, como a privatização,
o fim da Previdência Social pública, o perdão da dívida
dos devedores e as denúncias de abusos nas operações
pente-fino das gestões Temer e Bolsonaro que tem
condenado trabalhadores e trabalhadoras a voltar ao
trabalho sem condições clínicas adequadas.
Outra questão importante se refere ao possível fim
da Justiça do Trabalho, que existe há mais de 70 anos e
atua para mediar os interesses dos trabalhadores e das
empresas e na aplicação dos direitos sociais trabalhistas.
A Justiça do Trabalho está presente em diversos países
do mundo, como: Reino Unido, Alemanha, França, Itália,
Portugal, Espanha, Bélgica, Austrália, entre outros.
Acabar com a Justiça do Trabalho é lançar ameaças a
esses direitos sociais assegurados.

Você sabia? Os devedores da Previdência são os grandes
empresários, que acumularam uma dívida até 2015 de R$
374,9 bilhões, mais do que o suposto rombo (R$ 149 bi)
que o governo justifica para fazer a reforma. Somente em
desonerações e renúncias foram mais de R$ 283 bilhões
que deixaram de entrar nos cofres da seguridade.
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Pelo presente Edital, a diretoria do Sindicato dos
Metalúrgicos do Rio de Janeiro, representante dos
trabalhadores das Industrias Metalúrgicas, Mecânicas,
de Informática, Material Elétrico e Eletrônico, Construção
e Reparo Naval, Montagem de Estruturas Metálicas,
Construções e Instalações Elétricas, Construções e
Instalações de Telefonia, Manutenção e Conservação
de Elevadores, Material Bélico, Fabricas de Ferro, Aço e
seus Derivados, Construção, Reparação e Manutenção de
Veículos e Refrigeração, com atuação nos Municípios do
Rio de Janeiro, Nova Iguaçu, Magé, Itaguaí e Guapimirim,
representado por seu presidente Jesus Cardoso Santos
Rei, em conformidade com o capitulo IV, Seção I, art. 64
do Estatuto Social convoca pelo presente edital todos os
associados do Sindicato à Comparecerem na Assembleia
Geral Ordinária a realizar-se na sede do Sindicato, situada
na Rua Ana Neri, 152, Benfica, Rio de Janeiro, no dia 14
de fevereiro de 2019, às 18h em primeira convocação, ou
às 18h30min, em segunda e última convocação, para
deliberarem, por maioria simples dos presentes (art. 20,
§4º do Estatuto Social) sobre o seguinte:
1) Eleição da Comissão Eleitoral que coordenará o processo
e Eleição Sindical;
2) Assuntos Gerais

Rio de Janeiro, 31 de janeiro de 2019 - Diretoria do Sindicato

A tragédia em Brumadinho

A nova tragédia ambiental em Minas Gerais, no
município de Brumadinho, mais uma vez mostra a falta de
fiscalização dos órgãos competentes e o descaso da Vale
com o meio ambiente e a população. A Vale, uma das
maiores mineradoras do mundo, privatizada em 1994,
continua lucrando alto, mas desrespeitando a segurança
necessária.
Até o momento são dezenas de mortos e centenas
de desaparecidos, muitos deles trabalhadores da Vale.
O Sindimetal-Rio se solidariza com os trabalhadores e
suas famílias. É preciso apurar e punir os responsáveis,
com todo o rigor da legislação vigente, para que
não se repita a impunidade ocorrida em Mariana.
Até hoje, depois de quase três, a tragédia de Mariana não
foi resolvida, ninguém foi punido. A população continua
sem suas casas e sem indenização, além dos danos
causados no meio ambiente que perduram.
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Trabalhadores da FabrimarTigre
continuam cobrando decisão sobre a pauta

Metalúrgicos da Nexans
conquistam PLR

A direção do Sindimetal-Rio realizou mais uma
assembleia, no final de janeiro, para debater com os
trabalhadores a pauta interna que vem sendo debatida
com a empresa. Na assembleia do dia 18 de janeiro, os
trabalhadores aprovaram o estado de greve para cobrar
uma posição da empresa, que não veio até o momento.
Em mais uma assembleia, realizada no dia 23 de janeiro,
os trabalhadores da Nexans aprovaram a PLR no valor
de R$ 4.000,00 (quatro mil reais). A conquista veio após
muita mobilização dos trabalhadores e do Sindicato, que
vinha desde o ano passado negociando com a empresa
para garantir um valor justo.
No último dia 17 de janeiro, os trabalhadores da Nexans
chegaram a aprovar o estado de greve para cobrar da
empresa uma decisão final. Mais uma vez foi de grande
importância a participação ativa dos trabalhadores, que
ao lado do Sindicato dos Metalúrgicos, se mobilizaram
para buscar esse direito.

Apolo continua enrolando
os trabalhadores
Os trabalhadores da Apolo, junto com o SindimetalRio, organizaram uma pauta específica, exigindo o fim
do banco de horas, pagamento das horas extras para
os funcionários noturnos, melhorias na cesta básica
passando para cartão e outras demandas.
Sobre a PLR, a empresa alega estar ainda em
recuperação judicial. Enquanto isso, a Apolo continua
enrolando os trabalhadores, que até o momento estão
sem uma resposta final. Para o Sindicato é importante
que os funcionários estejam mobilizados para dar uma
resposta à empresa.

visite nosso site

www.metalurgicosrj.org.br

A categoria continua mobilizada e espera que a
Fabrimar-Trigre apresente, o quanto antes, uma resposta
final. O Sindicato reforça a necessidade da unidade dos
trabalhadores neste momento em que a entidade busca
uma negociação com a empresa.

Sindimetal-Rio cobra pagamento
de PLR nas empresas
A direção do Sindimetal-Rio tem se reunido com
os trabalhadores de várias empresas para cobrar o
pagamento da Participação dos Lucros e Resultados (PLR)
e outros benefícios.
Na Nova Rio (foto abaixo), o Sindicato já esteve com
os funcionários e cobra da empresa o pagamento da
PLR. Na Corning, a situação é parecida, a entidade
sindical tem buscado com a empresa o acerto da PLR.
Na VGK, os trabalhadores pedem, além da PLR, o vale
combustível para todos. Na MTU, o acordo já foi feito e os
funcionários da empresa conquistaram a PLR.
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CONVÊNIOS PARA
TRABALHADORES ASSOCIADOS
EM BREVE!
Sua Colônia de Férias na
região da Costa Verde,
em Muriqui
Tudo para você e sua família.
Pertinho da Praia e da Cachoeira!
Piscina, churrasqueira e
ampla área de Lazer

FUTUROS CONVÊNIOS
- Rio Pax (Plano de Saúde, funerário, jurídico e outros
benefícios)
-Cecamp/Abrate (Escola Técnica)
*Todos os convênios são extensivos aos dependentes.

Atendimento Jurídico
Previdenciário / Trabalhista
Tel: (21) 3295-5055
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