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Sindicato e Metalsul assinam
Convenção Coletiva

2008/2009
O pre s iden te  do

Sindicato dos Meta-
lúrgicos Renato Soares
e os representantes
das empresas que ne-
gociam via Metalsul as-
sinaram a Convenção
colet iva 2008/2009
dos trabalhadores na
quinta-feira, dia 31.
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Participaram da as-
sinatura do acordo o
presidente do Sindica-
to dos Metalúrgicos
Renato Soares, o pre-
s idente do Metalsu l
Hen r ique  A lme ida
Carneiro, os participan-
tes da Comissão de ne-
gociação e os repre-

sentantes das empre-
sas que fazem parte do
sindicato patronal.

A convenção coletiva
garante aos trabalhado-
res metalúrgicos do Sul
Fluminense o reajuste sa-
larial retroativo à 1° de
maio, piso salarial e uma
PLR no valor mínimo de

Vinte anos após a
histórica greve de
1988, que teve como
motivação a luta pela
implantação do turno
de 6 horas, novamen-
te, a direção do sindi-
cato comemora a vol-
ta do turno de 6 horas
para os trabalhadores
do turno ininterrupto
de revezamento.

Lembramos às em-
presas terceirizadas
da Peugeot que o re-
a jus te  sa lar ia l  de
2008 é de 8%, retro-
ativo a 1º de maio.
Portanto as empresas
como Algor, UFI, TEI,
Andr i ta ,  se  a inda
não concederam o
reajuste, estão des-
cumprindo o acordo
coletivo e responde-
rão por isso.

Terceiras da
PeugeotMais uma vitória dos metalúrgicos

na CSN: TURNO DE 6 HORAS JÁ
A CSN implantará, no

prazo máximo de seis me-
ses, o turno de 6 horas em
toda a Usina Presidente
Vargas. E, até a próxima
quarta-feira, será apresen-
tado um cronograma ao
sindicato sobre a forma
como será feita a implan-
tação em todas as áreas.

Outra boa notícia é
que, até que seja total-

mente cumprido o cro-
nograma de implanta-
ção, serão pagas as
duas horas extras e mais
bonificação de 50%, re-
troativos ao dia 19 de
julho de 2008.

O acordo foi mediado
pela DRT, na presença do
representante, Dr. Luis Fe-
lipe, entre a direção do
sindicato e da CSN.

R$ 400,00, que será
paga em fevereiro e mar-
ço de 2009.

Essa é mais uma vi-
tória do sindicato na
luta pela garantia dos
direitos dos trabalhado-
res metalúrgicos e na
melhoria dos benefíci-
os e qualidade de vida.
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Benteler: promessa não cumprida

Trabalhadores da Magnetto
querem comissão de fábrica

Atendendo ao pedido
dos trabalhadores da
Magnetto, o sindicato irá
encaminhar à empresa a
reivindicação da implan-
tação da comissão de fá-
brica.

A presença da comis-
são de fábrica na empre-
sa é essencial para a or-
ganização no local de
trabalho. Uma comissão

A empresa Metan, de
Quatis, trabalha com mon-
tagens, caldeiraria, torno, kit
gás etc, registrou uma que-
da de aproximadamente
50% na produção de kit gás.
Mesmo assim a empresa
está buscando alternativas
para recuperar as perdas.

Uma das alternativas foi
desocupar um de seus gal-
pões e alugá-lo para a em-
presa Wirex Condutores do
Brasil, que no início das ope-
rações vai gerar 10 empre-
gos, podendo chegar a 40
postos de trabalho.

Plano de saúde
O plano de saúde dos tra-

balhadores já é realidade.
A direção da empresa

fechou um convênio com
a Associação dos Aposen-
tados e Pensionistas das
Agulhas Negras, a AAPAN,
para concessão de plano
de saúde para os traba-
lhadores.

Mais uma vitória dos
trabalhadores e do sindi-
cato, juntos na luta pela
melhoria dos direitos e be-
nefícios dos trabalhadores.

MetanMetanMetanMetanMetan

organizada e comprome-
tida colabora para que as
reivindicações dos traba-
lhadores sejam atendidas
pela empresa.

Segurança no tra-Segurança no tra-Segurança no tra-Segurança no tra-Segurança no tra-
balho é fundamental!balho é fundamental!balho é fundamental!balho é fundamental!balho é fundamental!

Em denúncia ao sindi-
cato, os trabalhadores da
Magnetto reclamaram da
falta de um ambiente de
trabalho seguro. Os tra-

balhadores já flagraram
fios de 440V desencapa-
dos entre outros proble-
mas que colocam suas
vidas em risco.

O sindicato irá apu-
rar as denúncias e co-
brar a atuação da Cipa
na empresa, fundamen-
tal para que não ocor-
ram acidentes e na pre-
servação de um local de
trabalho seguro.

Após o fechamento do
acordo coletivo, os repre-
sentantes da empresa as-
sumiram um compromis-
so com o sindicato e a co-
missão de trabalhadores
de que o plano de car-
gos e salários e o plano
médico estariam sendo
resolvidos a partir de ju-
nho. Só que até agora a

Irregularidades na Micronix
As irregularidades na

empresa estão prejudi-
cando, e muito, os traba-
lhadores e, apesar da em-
presa não ser cadastrada
no sindicato, cobraremos
a solução para as recla-
mações. O sindicato de-
tectou que a área é insa-

lubre, os trabalhadores
reclamaram que não re-
ceberam o último salário,
além disso, a empresa
demitiu vários funcionári-
os sem dar baixa na car-
teira de trabalho.

A empresa já foi infor-
mada sobre as irregula-

ridades e não tomou ne-
nhuma providência.

O sindicato, na defe-
sa dos trabalhadores, to-
mará providências para
que a empresa regularize
os problemas e cause ain-
da mais prejuízo aos tra-
balhadores.

Quatis ganha maisQuatis ganha maisQuatis ganha maisQuatis ganha maisQuatis ganha mais
duas empresasduas empresasduas empresasduas empresasduas empresas
Mais duas empresas se-

rão implantadas em Quatis.
Uma é a ABL Fabricação

Comercial e Serviços Indus-
triais Ltda, que trabalhará
com fabricação e reparo de
embalagens automotivas. E
será inaugurada a Wirex
Condutores do Brasil S/A.
Sem dúvidas, é sinal de no-
vos Postos de Trabalho.

A direção do sindicato
fará uma visita às empre-
sas para conversar sobre o
trabalho do sindicato e ca-
dastrar as empresas.

NA MIRA DO SINDICATO
Empresas do TEmpresas do TEmpresas do TEmpresas do TEmpresas do Tecnopólo não se cadastraramecnopólo não se cadastraramecnopólo não se cadastraramecnopólo não se cadastraramecnopólo não se cadastraram

 e estão na mira do sindicato: e estão na mira do sindicato: e estão na mira do sindicato: e estão na mira do sindicato: e estão na mira do sindicato:
 QR Quality R QR Quality R QR Quality R QR Quality R QR Quality Revien, empresa de São Pevien, empresa de São Pevien, empresa de São Pevien, empresa de São Pevien, empresa de São Paulo.aulo.aulo.aulo.aulo.

SHA - Caldeiraria e Montagens, empresa de Barra MansaSHA - Caldeiraria e Montagens, empresa de Barra MansaSHA - Caldeiraria e Montagens, empresa de Barra MansaSHA - Caldeiraria e Montagens, empresa de Barra MansaSHA - Caldeiraria e Montagens, empresa de Barra Mansa

empresa não resolveu es-
ses problemas.

Além disso, os traba-
lhadores saem às 11h24
e tem que esperar até de-
pois de meia noite para
irem embora.

Esperamos que a
empresa apresente so-
luções o mais rápido
possível para esses pro-

blemas, ou...
Aviso aos representan-

tes da Benteler
Teremos outros acordos

coletivos pela frente. Es-
peramos que a credibili-
dade e o diálogo entre
empresa e sindicato me-
lhorem, para que não
aconteça o que está acon-
tecendo.


