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 Sindmetal x Metalsul

Após o resultado das
pesquisas e das reali-
zações das assembléi-
as que aprovaram a
pauta de reivindicações
dos trabalhadores me-
talúrgicos do Sul Flumi-
nense, o sindicato en-
tregou ao sindicato pa-
tronal, dia 7/4.

Sabe-se que bons
ventos sopram na indús-
tria do Rio de Janeiro. O
setor siderúrgico flumi-
nense vai ampliar a atu-
al capacidade de produ-
ção, de 6 milhões de to-
neladas de aço por ano

Hoje, dia 24, tem
negociação do
Acordo Coletivo

2008/2009 com o
Metalsul

para 18 milhões de to-
neladas até 2010, o que
vai representar milhares
de novos empregos di-
retos e indiretos.

Na região, a expec-
tativa continua por con-
ta da construção do
Auto Forno 4, em Vol-
ta Redonda, na Usina
Presidente Vargas da
Companhia Siderúrgica
Nacional (CSN). Além
do investimento de R$
238 milhões na cons-
trução de uma fábrica
de cimento também em
Volta Redonda.

O grupo Votorantim
programa a construção
de uma nova usina si-
derúrgica em Resende,
no valor de R$ 1 bilhão,
além da modernização
da Siderúrgica Barra
Mansa, pertencente ao
conglomerado, e que
irá aumentar sua capa-
cidade instalada.

Nas Agulhas Ne-
gras, em Resende, a
promessa de investi-
mentos ultrapassa os
US$ 900 mil - com a
construção de uma ter-
melétrica a gás.

Por isso, é importan-
te que os trabalhado-
res saibam que a con-
fiança no sindicato, a
unidade no movimen-
to e a capacidade de
mobilização de todos
refletirá diretamente
no resultado da Cam-
panha Salarial deste
ano. Desta forma fica
garantido um resultado
positivo nas negocia-
ções e, por final, um
acordo salarial justo,
mais próximo à realida-
de de crescimento e de
lucro da região.
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(1) REAJUSTE SALARIAL - Que as em-
presas reajustem os salários de todos
os seus empregados, à partir de 1º de
maio de 2008, com o INPC pleno,
do período de maio de 2007 a abril
de 2008, mais 10% de aumento real;

(2) Que as empresas implantem ime-
diatamente o Piso Salarial profissio-
nal de R$900,00 (novecentos reais),
um piso de R$1.200,00 (hum mil e
duzentos reais) para os mestres, um
piso de R$1500,00(hum mil e qui-
nhentos reais) para os técnicos, um
piso de R$800,00(oitocentos reais)
para auxiliares e, para ajudantes de
R$600,00(seiscentos reais);

(3) Que as empresas implantem um
Plano de Saúde, gratuitamente, sem
fator moderador, para todos os seus
trabalhadores e dependentes, promo-
vendo melhorias para aquelas que
já possuem o Plano, e que este seja
mantido aos trabalhadores afastados
(INSS), bem como seus dependentes;

(4) Implantação de Convênio Odon-
tológico, gratuito, para todos os tra-
balhadores e dependentes;

(5) Que as empresas concedam bol-
sa de estudo para cursos técnicos e
convênio com SENAI para cursos pro-
fissionalizantes, a todos os seus tra-
balhadores;

(6) Que as empresas bonifiquem as
horas extras em 100% e que todas elas
sejam pagas no mês da ocorrência;

(7) Que as empresas bonifiquem as
horas noturnas em 50%;

(8) Que as empresas forneçam, men-
salmente, Cesta Básica Alimentar Fa-
miliar ou Tickt Alimentação, gratui-
tamente;

Pauta de reivindicações dos
metalúrgicos do  Sul

Fluminense
(9) Que as empresas forneçam ali-
mentação gratuitamente a todos os
seus trabalhadores, promovendo me-
lhorias, inclusive no zero hora;

(10) Que as empresas  bonifiquem
as férias no percentual de 100% para
todos os seus trabalhadores.

(11) Que as empresas paguem o adi-
cional de periculosidade de 30% so-
bre o salário RR, para todos os traba-
lhadores que trabalham em área pe-
riculosa, inclusive os eletricistas, inde-
pendente da intermitência (exposição);

(12) Que as empresas  paguem o
adicional de insalubridade, para to-
dos que trabalham em áreas insalu-
bres,  no percentual de 20% (vinte
por cento)  sobre o salário base,
acrescido das gratificações  e das
vantagens pessoais, ficando ainda,
obrigada a recolher, individualmen-
te, perante a Previdência e Seguri-
dade Social, alíquota suplementar
de 6% (seis por cento) do SAT.

(13) Que as empresas implantem um
Plano de Cargos e Salários, imedia-
tamente, para enquadrar devida-
mente na função, com o respectivo
pagamento no salário;

(14) Que as empresas forneçam
desjejum gratuitamente para todos
os funcionários;

(15) Que as empresas forneçam vale
transporte para todos os seus em-
pregados, descontando a este título,
1% de seu valor;

(16) Que as empresas reclassifi-
quem todos os seus trabalhadores
decorridos 4(quatro) meses do exer-
cício contínuo da atividade que está
exercendo, com as devidas anota-

ções na CTPS;

(17) Que as empresas promovam
convênio com redes de farmácias para
aquisição de medicamentos com des-
conto em folha de pagamento, parci-
almente subsidiado pela empresa;

(18) Que as empresas, respeitando os
critérios estabelecidos na CLT para faleci-
mento e casamento, possam aumentar
os dias de folga do trabalhador;

(19) Que as empresas, mantenham
AMBULATÓRIO MÉDICO, com
atendimento em tempo integral no
horário de expediente, com Médico
e Ambulância.

(20) Que as empresas concedam a
todos os seus trabalhadores um abo-
no em seu retorno de férias

(21) Que as empresas, liberem, os
CIPISTAS, uma vez por mês, para par-
ticiparem de cursos de aperfeiçoa-
mento, ministrados pelo Sindicato.

(22) Que as empresas liberem os tra-
balhadores estudantes de qualquer
hora extra;

(23) Que as empresas promovam o
desconto da Contribuição Assisten-
cial ou alternativamente, paguem
uma Taxa Negocial por empregado
beneficiado pelo Acordo celebrado;

(24)  Que as empresas implantem, no
prazo de 30 dias, um programa de Parti-
cipação nos Lucros e/ou Resultados ne-
gociando, com o Sindicato, critérios mais
justos para seus trabalhadores e, nos ca-
sos que não ocorreram tal negociação,
que as empresas paguem a cada traba-
lhador, um piso salarial profissional;

(25) Manutenção das Cláusulas do
Acordo anterior, desde que não con-
flitantes com a dessa pauta.


