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Metalsul oferece
menos de 1% de

aumento real
Em negociação com o

sindicato patronal, nesta
terça-feira, os patrões apre-
sentaram propostas de re-

ajuste salarial que variam
de 6% a 6,5% para o acor-
do coletivo 2008/2009.

Entre as empresas re-

presentadas pelo Metalsul,
algumas ofereceram abo-
no salarial, além do rea-
juste. E sobre as cláusulas

sociais da pauta de reivin-
dicações e da convenção
coletiva, houve somente
um tímido avanço.

VEJA ABAIXO AS PROPOSTAS DO SINDICATO PATRONAL
EMPRESA

SBM

White Martins

Saint Gobain

Xérox

Rimet

Cinbal/Massafer

Abreu

Outras empresas com até
duzentos funcionários

PROPOSTA

reajuste de 6,5%   + R$ 900,00 de abono

reajuste de 6,5%   + R$ 900,00 de abono

reajuste de 6,5%   + R$ 900,00 de abono

reajuste de 6,14% + R$ 600,00 de abono

reajuste de 6,5%            sem abono

reajuste de 6,5%            sem abono

reajuste de 6,5%            sem abono

reajuste de 6,5%            sem abono

Empresas com até
duzentos empre-
gados o piso sala-
rial oferecido foi de
R$ 439,26. Já as
empresas com
mais de duzentos
empregados, o va-
lor oferecido foi de
R$ 516,81.

Infelizmente, os pa-
trões continuam com a
mesma prática, acumu-
lando riquezas. E no
momento em que se co-
meça a discutir a revisão
salarial dos companhei-
ros, a melhoria nos be-
nefícios e melhores con-
dições de trabalho, eles
têm a petulância de ofe-
recer propostas como es-

tas, que, diga-se de pas-
sagem, são inferiores às
propostas do acordo an-
terior, em 2007.

Como já foi dito por
esta direção, o sindica-
to não vai aceitar acor-
do sem aumento real.
Foram muitos anos de
�peleguismo�, acordos
escusos e �trairagem�.
Agora chega.

As empresas Rimet,
Cinbal/Massafer e
Abreu, por exemplo, ofe-
receram somente o rea-
juste baseado no INPC e
menos de 1% de aumen-
to real. Se colocando nas
mesmas condições que as
empresas com menos de
duzentos funcionários. É
uma vergonha a tama-
nha exploração.
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Manifestação contra o INSS
DIA 28/5 - A PARTIR DAS 10 HORAS,

EM FRENTE AO INSS -CENTRO

Foi realizada no dia
9/05, a votação para
proposta de renova-
ção de acordo do tur-
no. Os trabalhadores
aprovaram o acordo
de turno de 8 horas,
com validade de um

Saint Gobain
Trabalhadores aprovam

o acordo do turno
ano e abono de
R$1.400,00 a ser
pago no dia 15/5.

A direção do Sindi-
cato acata a decisão
dos trabalhadores, mas
continua com firme
propósito de defender

a jornada de turno de
6 horas por entender
que esta jornada, aci-
ma de tudo, preserva a
saúde e a integridade
física do trabalhador,
além de gerar novos
postos de trabalho.

A direção do Sindi-
cato dos Metalúrgicos
está dando o ultima-
to para as empresas
que ainda insistem em
não cumprir o que diz
a cláusula 3ª da con-
venção coletiva
2007/2008, que de-

Sindicato dá ultimato
às empresas que ainda
não pagaram a multa da

PLR /2007
termina que as empre-
sas têm o prazo máxi-
mo até fevereiro de
2008 para pagar a
multa da PLR. Sendo
assim, a direção do
sindicato alerta para
essas empresas que
até, no máximo, dia

30 de maio, este pa-
gamento terá que ser
efetuado, caso con-
trário o nosso depar-
tamento jurídico irá
entrar com denúncia
na DRT (Delegacia Re-
gional de Trabalho) de
Volta Redonda.

participem!!!

SBM

Hoje, iniciam as
eleições da Comissão
Interna de Prevenção
de Acidentes (CIPA). O
trabalhador poderá
votar no horário de 8h
de hoje (14) até às 8h
de amanhã, dia 15.

O sindicato convo-
ca a todos os traba-
lhadores a participar
do pleito já que as
condições de segu-
rança e saúde do tra-
balhador deve ser pri-
orizada por todos.
Participem!

Eleição
da CIPA

Comau
Antecipação

da PLR
A empresa Comau

estará pagando parte
da PLR aos funcioná-
rios da empresa, a tí-
tulo de antecipação,
amanhã, dia 15, no
valor de R$ 400,00,
conforme acordo as-
sinado entre o sindica-
to e a empresa.

O restante, R$
500,00, será pago no
dia 20 de dezembro
de 2008.


