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Informativo do Sindicato dos Metalúrgicos do Sul Fluminense

Itatiaia, 4/4/2017 - Boletim 1429.

PESQUISA PARA CAMPANHA SALARIAL 2017 - GRUPO SEB-ARNO

Sindicato inicia
campanha salarial
o Acordo Coletivo.
Há empresas na região que já
garantiram a reposição integral
do INPC, acumulado de maio a
abril de 2017, no acordo coletivo do ano passado, mesmo
assim, o sindicato acha que
Mesmo diante das dificuldades ainda não basta. Sabe-se que a
que estão expostas, o sindicato perda tem sido grande nos últinão pode ficar esperando a mos anos e por isso é necessário
vontade dos patrões para abrir a busca por ganho real.
o período de negociações, É importante deixar claro que
quando estaremos renovando este ano o sindicato não preEste ano o sindicato dará início
à campanha salarial e o
primeiro passo é saber dos
trabalhadores as principais
reivindicações a serem encaminhadas à empresa.

tende estender as negociações
sobre o Acordo Coletivo de Trabalho até novembro, como em
alguns casos que ocorreram no
ano passado. Empresas essas
que, inclusive, se recusaram a
pagar o retroativo a maio, data
base dos metalúrgicos do Sul
Fluminense. Isso está fora de
discussão. A empresa que atrasar vai pagar retroativo.
Responda a pesquisa abaixo e
deposite na urna do sindicato.

Qual a sua função?
Quanto tempo você está na empresa?
Cite as principais reivindicações que você quer que o sindicato inclua na pauta de
reivindicação para o Acordo Coletivo de Trabalho 2017/2018:

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIAS GERAIS EXTRAORDINÁRIAS
O Presidente do Sindicato dos Trabalha-dores
nas Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas, de
Material Elétrico, de Material Eletrônico e de
Informática de Barra Mansa, Volta Redonda,
Resende, Itatiaia, Quatis, Porto Real e Pinheiral,
no uso de suas atribuições legais e estatutárias,
CONVOCA todos os empregados das empresas
Metalúrgicas, Mecânicas, de Material Elétrico,
de Material Eletrônico e de Informática, na base
territorial de Barra Mansa, Volta Redonda,
Resende, Itatiaia, Quatis, Porto Real e Pinheiral,
inclusive os das empresas representadas pelo
METALSUL, para comparecerem nas
ASSEMBLEIAS GERAIS EXTRA-ORDINÁRIAS que se realizarão nos seguintes dias,
horas e locais: 1) Para os empre-gados nas
empresas de BARRA MANSA E QUATIS,
inclusive VOTORANTIM e SAINT GOBAIM
– DIA 07 DE ABRIL DE 2017, na sub sede
do Sindicato em Barra Mansa, na Rua Ary
Fontenelle, 362, Estamparia, Barra Mansa, às
17:30 horas em primeira convocação, e às 18:00
horas em segunda e última convocação, com
qualquer número de presentes 2) Para os
empregados nas empresas de VOLTA
REDONDA E PINHEIRAL - inclusive para
os EMPREGADOS DA COM-PANHIA
SIDERUGICA NACIONAL – CSN, BEM
COMO DAS EMPRESAS PRESTADORAS
DE SERVIÇOS NA COMPANHIA

SIDERÚRGICA NACI-ONAL – CSN e que
pertencem a cate-goria metalúrgica, no DIA 07
DE ABRIL DE 2017, na sub sede do sindicato
em Volta Redonda, na Av. Antônio de Almeida, nº
603, Retiro, às 17:30 horas em primeira
convocação e às 18:30 horas em segunda e
última convocação, com qualquer numero de
presentes, representados por este Sindicato
profissional, excluídos os trabalhadores de
categorias diferenciadas e representados por
seus respectivos sindicatos, 3) Para os
empregados nas empresas de RESENDE,
ITATIAIA E PORTO REAL, - DIA 07 DE ABRIL
DE 2017, inclusive BENTELER SISTEMAS
AUTOMOTIVOS
LTDA , BENTELER
COMPONENTES AUTOMO-TIVOS LTDA ,
MA AUTOMOTIVE BRASIL LTDA, SEB DO
BRASIL PRODUTOS DOMÉSTICOS LTDA
que integram a categoria metalúrgica,
PEUGEOT CITROEN DO BRASIL
AUTOMOVEIS LTDA - PSA, bem como suas
prestadoras de serviço que integram a categoria
metalúrgica, NISSAN DO BRASIL
AUTOMÓVEIS LTDA, bem como suas
prestadoras de serviço e HYUNDAI HEAVY
INDUSTRIES BRASIL e JAGUAR E LAND
ROVER BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO
DE VEICULOS LTDA na Sub Sede do Sindicato
na Rua Dr. Tavares, nº 80, Centro, Resende, às
17:30 horas em primeira convocação, e às 18:00

horas em segunda e última convocação, com
qual-quer numero de presentes, representados
por este Sindicato profissional, excluídos os
trabalhadores de categorias diferen-ciadas e
representados por seus respectivos sindicatos,
para DISCUTIREM E DELIBERAREM
SOBRE A SEGUINTE ORDEM DO DIA: 1)
PAUTAS DE REIVINDICAÇÕES com vistas à
Revisão Salarial Normativa de 2017 a saber: a)
dos Acordos Coletivos de Trabalho e seus
respectivos aditivos se os houver, com as
Empresas; b) da Convenção Coletiva de
Trabalho, todos com data base em 1o de maio.
2) Desconto assistencial a ser aplicado
a todos os empregados das empresas
constantes deste edital, não sindicalizados,
assegurado a oposição prevista em lei; 3)
Outorga de poderes à Diretoria do Sindicato para
celebrar Acordo Coletivo de Trabalho, em
separado com as empresas e Convenção
Coletiva de Trabalho com o Sindicato da Categoria
Econômica ou instaurar Dissídio Coletivo dos
Integrantes da categoria Profissional perante o
Tribunal Regional do Trabalho da 1a Região.
Volta Redonda, 30 de março de 2017.
SILVIO JOSÉ CAMPOS
PRESIDENTE

FICHA DE SINDICALIZAÇÃO
Nome
Empresa

Data de admissão

End.

Nº

Bairro
Cidade

Comp.

CEP
UF

Tels.

e-mail

Autorizo o desconto em folha dos pagamentos de contribuições devidas por mim em favor do Sindicato d os
Metalúrgicos sobre o meu salário, inclusive o 13º salário, ficando filiado por tempo mínimo de seis meses.
_______________________, _______ de ____________________ de ______.

____________________________________
assinatura do trabalhador

________________________________
diretor/funcionário responsável

