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ATENÇÃO BOSCHEANO(A)!

ESPECIAL BOSCH
D E Z E M B R O  D E  2 0 1 8

QUEREMOS NEGOCIAR A PLR DE 2019 
E ACABAR COM O REDUTOR DE 30%

VOCÊ DECIDE!
Assembleia nesta terça-feira,

dia 4 a dezembro,
nas entradas de turno!

 Vamos definir se abrimos negociação de três anos com a empresa
ou se mantemos somente a obrigação de negociar a PLR 2019! 

Mesmo que não tenha acordo significa que temos
um bom tempo para negociar. Porque PLR podemos estar

negociando até maio de 2019. 

Participe da assembleia! A última palavra é sua trabalhador(a)! 

Porém, a empresa quer um pacote 
de três anos sem alteração nos redu-
tores, ou seja, sem retirar o redutor 
de 30% da PLR e ainda sem aumento 
real nos salários.

Assim não! Principalmente para 
uma empresa que se recuperou da 
crise que tinha lá atrás. Isto sem contar 
que a economia do país poderá ter um 
bom crescimento.

Por isso o Sindicato é contra manter 
um acordo de três anos somente com 
INPC e com uma PLR sem a retirada 
do redutor de 30% e sem a garantia 
de novos postos de trabalho.

Enquanto queremos recompor 
os postos de trabalho e eliminar o 
redutor, a Bosch quer manter e nem 
garantir a abertura destes postos que 
ela mesmo disse que faria em 2016 e 
não fez. 
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Metalúrgicos da CNH reprovam proposta
de Acordo Coletivo de Trabalho

PIB reage e
cresce 0,8% no 
terceiro trimestre

DIEESE: “Educação Profissional 
e mercado de trabalho: ainda 
há muito a avançar”

Em assembleia liderada pelo 
SMC na última quarta-feira (28), a 
maioria dos metalúrgicos da CNH 
decidiu não levar a proposta da 
data-base 2018 e da PLR 2019 apre-
sentada pela empresa para votação 

por escrutínio secreto.
Com isso Sindicato e empresa 

voltarão para a mesa de negocia-
ção para rediscutir a proposta. Ela 
consistia em 5% de reajuste nos 
salários ( julho de 2019), R$ 525,00 

de vale-mercado (dezembro 2018), 
abono de R$ 3.000,00 (dezembro 
de 2018) e 1ª parcela da PLR de R$ 
10.000,00 (março de 2019).

Uma nova assembleia será lidera-
da pelo SMC nesta semana.

A economia brasileira cresceu 0,8% 
no terceiro trimestre, em relação aos três 
meses anteriores, informou nesta sexta-
-feira (30) o IBGE. Houve melhora no ritmo 
de recuperação da atividade, mas muito 
ligada à fraca base de comparação do 
segundo trimestre. A percepção, segundo 
o Instituto Fiscal Independente, do Sena-
do, é que a recuperação segue em ritmo 
moderado. A previsão do governo é que 
o PIB termine o ano com uma expansão 
de 1,4%, em linha com o que esperam 
economistas do mercado. 

De acordo com a nota técnica 
mais recente publicada pelo 
DIEESE, o Brasil ainda precisa 
avançar muito quando o assunto 
é Educação Profissional e seus 
reflexos no modelo de trabalho. 

Dados levantados pelo 
Departamento mostram que 
apenas 12,6% da população 
(18,3 milhões de pessoas) com 
idade para trabalhar fizeram ou 
estão fazendo algum curso de 

qualificação profissional. Ou 
seja, das 145,4 milhões de pes-
soas com idade para trabalhar, 
apenas 18 milhões estudaram 
ou seguem estudando.

Segundo o DIEESE, neste 
contexto de crise que o Brasil 
atravessa “a formação pro-
fissionalizante pode ser um 
instrumento fundamental para a 
inclusão social e a redução das 
desigualdades”. 
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