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CAMPANHA SALARIAL 2008

O sindicato recusou a
proposta da Galvasud
na reunião de negocia-
ção do Acordo Coletivo,
realizada na última ter-
ça-feira, 13. Na primei-
ra rodada de negocia-
ção o sindicato fez o es-
clarecimento de todos os
itens da pauta e a em-
presa apresentou uma
proposta que não refle-
te às reivindicações do
trabalhadores. A empre-
sa negou a maioria dos
itens da pauta e apresen-
tou a seguinte proposta:

-Reajuste salarial-Reajuste salarial-Reajuste salarial-Reajuste salarial-Reajuste salarial
com base no INPC docom base no INPC docom base no INPC docom base no INPC docom base no INPC do
período, que fechouperíodo, que fechouperíodo, que fechouperíodo, que fechouperíodo, que fechou
em 5,9%;em 5,9%;em 5,9%;em 5,9%;em 5,9%;

-Extensão da assis--Extensão da assis--Extensão da assis--Extensão da assis--Extensão da assis-
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tência médica paratência médica paratência médica paratência médica paratência médica para
os filhos de 18 paraos filhos de 18 paraos filhos de 18 paraos filhos de 18 paraos filhos de 18 para
21 anos e;21 anos e;21 anos e;21 anos e;21 anos e;

-Extensão do Auxi--Extensão do Auxi--Extensão do Auxi--Extensão do Auxi--Extensão do Auxi-
lio creche para os fi-lio creche para os fi-lio creche para os fi-lio creche para os fi-lio creche para os fi-
lhos de 4 para 5 anoslhos de 4 para 5 anoslhos de 4 para 5 anoslhos de 4 para 5 anoslhos de 4 para 5 anos
de idade.de idade.de idade.de idade.de idade.

A direção do sindica-
to recusou a pro-
posta e não leva-
rá a apreciação
dos trabalhadores
por entender que
não contempla a
pauta de reivindi-
cações. Além dis-
so, o sindicato tem
o compromisso
com os trabalha-
dores de não
aceitar acordos
sem aumento real.

Estamos aguardan-
do que a empresa mar-
que  novas reuniões
para a negociação do
acordo coletivo 2008 e
que apresente propos-
tas que atendam as rei-
vindicações da catego-

ria. É importante que
os trabalhadores sai-
bam que a confiança
no sindicato e a mobi-
lização de todos refle-
tirá diretamente no re-
sultado da Campanha
Salarial neste ano.
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Pauta de reivindicações dos trabalhadores da Galvasud
1 -  REAJUSTE SALARIAL-Reajus-
tamento  salarial, a partir de 1º
de maio 2008 com a variação do
INPC no período de  1º de maio
de 2007  a 30 de abril de 2008.
1.1 - AUMENTO REAL/PRODUTI-
VIDADE-Aumento real de 10% (dez
por cento) a ser  aplicado sobre
os salários já reajustados confor-
me cláusula primeira..
1.2  ABONO SALARIAL DE R$
3000,00
2 -  PISO SALARIAL-Implantação
do piso salarial do DIEESE
R$1.500,00 (hum mil e quinhen-
tos reais), ficando vedada a  con-
tratação de qualquer empregado
com salário inferior.
3 -  REDUÇÃO DA JORNADA DE
TRABALHO-Duração da jornada
de trabalho, não superior a 40
(quarenta) horas semanais, para
os trabalhadores.
4 -  HORA EXTRA-a) Proibição do
trabalho em sobre jornada, salvo
necessidade imperiosa, de força
maior e improrrogável de servi-
ço, quando a GALVASUD pagará
a bonificação de 100% (cem por
cento) para os dias normais  , com
fornecimento gratuito de alimen-
tação (lanche/refeição).b) As ho-
ras extras assim como  os dias de
plantão  praticados pelos empre-
gados isentos do registro do car-
tão de ponto, serão convertidas
em folga ou em remuneração, a
critério do trabalhador.

05 - BONINIFICAÇÃO DE FÉ-
RIAS-Pagamento da bonificação de
férias, no percentual de 100% (cem
por cento) sobre o  salário base.

06 - ADICIONAL  NOTURNO-
Pagamento do adicional de horas
noturnas , estas compreendidas
entre 20:00 h e 06:00 h , no valor
de 40% (quarenta  por cento) da
hora normal.

07 - PLANO DE  SAÚDE-
a) Gratuidade total no plano

de saúde. b)Melhoria e inclusão
de todas as especialidades odon-
tológicas a todos os empregados,
sem qualquer custo adicional;c)
Alterar para 21 anos,  a idade
máxima  dos dependentes do sexo

masculino, tal como ocorre com os
dependentes do sexo feminino, bem
como em ambos os sexos, quando
matriculados em curso superior até a
colação de grau.e) Fica assegurado
a todos os trabalhadores que se apo-
sentarem na empresa , a manuten-
ção do Plano de Saúde Bradesco.

08 - CBS-Incluir todos os funci-
onários no plano da CBS.

09 -  GRATUIDADE  DA CESTA
BÁSICA-Que a GALVASUD  forne-
ça aos seus empregados  gratuita-
mente  uma cesta básica,  mensal.

10 - BOLSA  DE ESTUDO-Am-
pliação do Programa de bolsa de
estudo, reembolsando as despesas
com mensalidades  e matrícula,
despendidas  por todos os seus
empregados ou por seus depen-
dentes legais, que estejam cursan-
do o ensino fundamental, médio
ou superior, garantindo 100% (cem
por cento) do custo  no ensino fun-
damental, 90% (noventa por cen-
to) no ensino médio, 80% (oitenta
por cento) no ensino superior em
nível de graduação, pós-gradua-
ção, mestrado e MBA e 70% (se-
tenta por cento) nos cursos de lín-
gua estrangeira, assim como nas
despesas comprovadas por seus
empregados ou por seus depen-
dentes legais em cursos técnicos ou
curso de formação profissional.

11 - CRECHE GRATUITA-Custeio
integral das despesas com CRE-
CHE/CA para os filhos dos seus
empregados, observado o limite de
até seis anos de idade, inclusive.

12 - MULTA POR DESCUMPRI-
MENTO DE CLÁUSULA  DE ACOR-
DO.-A GALVASUD  pagará  multa
diária no valor de  R$ 10.000,00
(Dez mil reais), no caso de descum-
primento de cada cláusula do pre-
sente acordo,  a ser revertida em
favor do Sindicato.

13 - CONTRATAÇÃO DE PES-
SOAS PORTADORAS DE DEFICIÊN-
CIA.-A GALVASUD se obriga a pre-
encher o percentual que obriga a
lei, seus cargos, com trabalhadores
beneficiários da Previdência Social,
reabilitados ou com portadores de
deficiência, conforme  preconiza o

Decreto 3.298 de 20/12/1999.
14- FARMÁCIA-A farmácia da

CSN fornecerá aos seus empre-
gados da GALVASUD,  medica-
mentos comercializados e  pre-
vistos  no  mercado farmacêuti-
co,  a preço de custo.

15 - DESCONTOS ASSISTEN-
CIAIS-a) A GALVASUD desconta-
rá dos não  associados, a título
de contribuição assistencial, o
valor correspondente a 1% (um
por cento) do salário base  du-
rante a vigência deste acordo, fi-
cando assegurado aos emprega-
dos o direito de oposição no pra-
zo de 10 (dez) dias úteis, conta-
dos a partir da assinatura do acor-
do, formalizado através de reque-
rimento individual que deverá ser
entregue pessoalmente na Secre-
taria do Sindicato;b) A GALVA-
SUD recolherá as importâncias
descontadas no prazo de 72 (se-
tenta e duas) horas contados da
efetivação do  desconto.

16 -  ADICIONAL DE INSALU-
BRIDADE-Pagamento do adicio-
nal de insalubridade, no percen-
tual de 20% (vinte por cento)  so-
bre o salário base, acrescido das
gratificações  e das vantagens
pessoais, ficando ainda, obriga-
da a recolher, individualmente,
perante a Previdência e Segurida-
de Social, alíquota suplementar
de 6% (seis por cento) do SAT.

PARÁGRAFO ÚNICO-A empre-
sa recolherá junto ao INSS alíquota
de 6% (seis por cento) do SAT nas
áreas onde o agente insalubre -
ruído estiver acima do limite de
tolerância prevista na NR-15.

17- ADICIONAL DE PERICU-
LOSIDADE-Pagamento a todos os
seus empregados que laboram
em áreas periculosas, o adicio-
nal de 30 (trinta por cento) sobre
o salário base, acrescido de to-
das as gratificações e vantagens
pessoais, e inclusive para os ele-
tricistas, sem a intermitência.

18 - MANUTENÇÃO  DAS
CLÁUSULAS DO ACORDO AN-
TERIOR NÃO CONFLITANTES
COM AS PRESENTES.


