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Após a realização da pesquisa, o
sindicato preparou a pauta de
reivindicações que fará parte das
negociações do Acordo Coletivo
2018/2019. E como já foi dito,
este ano está mais favorável aos
trabalhadores, tendo em vista o
reaquecimento do mercado.

Reajuste salarial pelo INPC e mais
aumento real foi o mais citado na
pesquisa, seguido de aumento no
valor da PLR/PPR, inclusive com
revisão metas e critérios. Outros
itens bastante citados foram
reajuste no cartão alimentação e
aumento no percentual do adi-

Sindicato realizará
assembleias

CAMPANHA SALARIAL 2018

cional noturno. Além de melhorias
nas condições de trajeto dos
trabalhadores como a construção
de uma passarela coberta que dá
acesso ao interior da fábrica e ao
refeitório. Esses foram os prin-
cipais pontos sugeridos.
O sindicato afirma que todos os
pontos citados na pesquisa se-rão
encaminhados às empresas.
Na próxima semana, o sindicato
estará convocando assembleias
dos trabalhadores, na portaria das
empresas, como também foi suge-
rido pelos trabalhadores, para
aprovação da pauta.

O sindicato parabeniza os tra-
balhadores da SEB pela efetiva
participação na pesquisa e na
sindicalização. Foram os meta-
lúrgicos que mais apresentaram
sugestões para a pauta de
reivindicações. Serão todas encami-
nhadas à direção da empresa.

ASSEMBLEIA: quarta-feira (28/3),
14h, na portaria de entrada.

SEB ARNO

Uma grande massa de trabalha-
dores estão procurando se sindi-
calizar. Tem ficado mais evidente
que a classe trabalhadora necessita
que o sindicato intermedie as suas
reivindicações, tanto no que se
refere a salários como também
sobre as condições de trabalho.

Metalúrgicos da CSN, Votorantim,
Saint Gobain, Nissan, MAN, e
outras empresas da região, estão
se sindicalizando já que, após a
reforma trabalhista, perceberam
que ficam ainda mais vuneráveis
diante dos patrões para negociação

que envolve conflito de interesses.

E, como disse o sociólogo Clemente
Ganz: “a história mostra o papel e
a importância dos sindicatos. A
relevância reconhecida dessas
entidades fez da organização sindi-
cal um direito humano fundamental,
normatizado em várias convenções
da Organização Internacional do
Trabalho (OIT). Com o projeto
aprovado na Câmara, o Brasil se
desconecta e se distancia do
processo civilizatório e faz um
caminho regressivo rumo aos
tempos de escravidão.

Fortalecer o sindicato
é a melhor estratégia
para um bom acordo

Sindicato
convoca

assembleias
de base

LAND ROVER

HYUNDAI
Mesmo sem a participação dos
trabalhadores na pesquisa, o
sindicato reafirma o seu com-
promisso em defesa dos meta-
lúrgicos e estará realizando assem-
bleia para apresentar a pauta de
reivindicações, baseada nas pes-
quisas anteriores.

ASSEMBLEIA: quarta-feira (28/3),
6h30, na portaria de entrada.

Também sem a participação nas
pesquisas, os trabalhadores não
ficarão a mercê dos patrões.

O sindicato realizará assembleia
com a pauta elaborada, baseada
nas pautas anteriores.

ASSEMBLEIA: quarta-feira (28/3),
7h30h, na portaria de entrada.



ELEIÇÃO SINDICAL 2018

Eleição contou com
participação massiva

dos metalúrgicos
91% dos trabalhadores
metalúrgicos, que
participaram do pleito,
reafirmaram sua
confiança na condução
do sindicato para os
próximos quatro anos.

O pleito ocorreu entre os dias 19 e
20 de março, conforme anunciado
através de edital, publicado nos
grandes veículos de comunicação da
região, e vários boletins informativos
da entidade, com convocação em
toda a base. Puderam participar da
votação todos os sindicalizados com
mais de um ano de sindicalização e
aposentados, conforme exigência do
estatuto da entidade.

Logo após o término do pleito, ocorreu
a apuração, que foi no ginásio do
Recreio dos Trabalhadores, aberto a
participação pública, e contou com
a presença de vários representantes
da diretoria de sindicatos metalúrgicos
de todo o Brasil. Prestigiando o evento,
estiveram presentes: Miquel Torres,
presidente da Confederação Nacional
dos Trabalhadores Metalúrgicos
(CNTM) e do Sindicato dos Metalúr-
gicos de São Paulo e Mogi das Cruzes,
e  vice-presidente da Força Sindical;
Zeomar Tessaro, diretor do Sindicato

da Construção Civil e também
responsável pela CUT Regional/Sul
Fluminense; Sergio Barbosa Claudino,
presidente da Federação dos Metalúr-
gicos do Estado do Rio; Carlos Albino
Rezende Júnior, presidente da Fede-
ração dos Metalúrgicos de Goiás e
presdente do Sindicato dos Metalúr-
gicos de Catalão (GO); Reginaldo
José, presidente do Sindicato dos
Metalúrgicos de Goiânia;  Sebastião
Paulo de Assis, presidente do
Sindicato da Construção Civil de Volta
Redonda, e outros membros da
diretoria; João Pina, presidente do
Sindicato dos Metalúrgicos de Duque
de Caxias; Carlos Augusto dos Santos

(o Carlão), presidente do Sindicato
dos Metalúrgicos de São Paulo, e que
também é vice-presidente da Força
Sindical de São Paulo; Luiz Fernando
Pereira, Secretário Geral do Sindicato
dos Funcionários Públicos do
Município de Volta Redonda; e Maria
da Conceição Santos, da Associação
de Mulheres Beth Lobo.

Miguel Torres declarou oficialmente
eleita a chapa 1, presidida por Silvio
Campos, e seus 39 membros dis-
tribuídos entre diretoria administra-
tiva, Conselho Fiscal, Conselho de
Delegados representantes na Fede-
ração e Confederação de Meta-
lúrgicos e Conselho de base.

Nós metalúrgicos vencemos essa etapa.
Agora é nos prepararmos para enfrentar os
desafios que estão pela frente. Agradeço a

todos a participação massiva da
categoria”, afirma o presidente,

reeleito, Silvio Campos

“


