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Sindicato e Metalsul assinam
Convenção Coletiva 2008/2009

O presidente do Sindi-
cato dos Metalúrgicos, Re-
nato Soares, e os repre-
sentantes das empresas
vinculadas ao Metalsul as-
sinaram a Convenção
Coletiva 2008/2009 dos
trabalhadores na última
quinta-feira, dia 31.

Também esteve presen-
te o presidente do Metal-

Metalúrgica Vulcano
Atendendo a reivin-

dicação dos trabalha-
dores que exercem ho-
rários fixos, o sindicato
se reuniu com a direção
da empresa para discu-
tir uma proposta.

Na reunião ficou de-
finido que o sindicato

Horário fixo X turno de revezamento
A votação será reali-

zada para que os traba-
lhadores possam escolher
entre a manutenção do
turno fixo ou a implanta-
ção do turno de reveza-
mento.

A decisão é dos tra-
balhadores!

fará uma reunião com os
trabalhadores hoje, dia 15
de agosto, no horário da
troca de turno. E convoca-
rá os trabalhadores para
a realização de uma vota-
ção, por escrutínio secre-
to, que se realizará na pró-
xima quinta-feira, dia 21.

Revisão do piso salarial

O sindicato cobrou
da empresa o laudo da
perícia, realizada anos
atrás, para análise da
existência de agentes no-

civos prejudiciais à saú-
de do trabalhador.

A empresa pediu um pra-
zo de 20 dias para apresen-
tar o documento e, caso não

Passivo da insalubridade

E atendendo a mais
uma reivindicação dos
trabalhadores e do sin-
dicato, a empresa infor-

seja feito, o sindicato pe-
dirá à DRT a fiscalização
e uma nova perícia para
análise do ambiente e
emissão do laudo.

mou que há uma equipe
de consultoria elaborando
um plano de cargos e sa-
lários. A implantação de

um plano de cargos e sa-
lários é uma conquista
significante na luta por
um salário digno.

sul, Henrique Almeida
Carneiro, os participantes
da Comissão de negoci-
ação e os representantes
das várias empresas.

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
R$ 400,00, que será paga
em fevereiro e março de
2009.

Essa é mais uma vitó-
ria do sindicato na luta
pela garantia dos direi-
tos dos trabalhadores me-
talúrgicos e na melhoria
dos benefícios e qualida-
de de vida.
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Em resposta às de-
núncias sobre a situa-
ção irregular de alguns
trabalhadores da em-
presa, que estão sem a
carteira assinada, o sin-
dicato já encaminhou o
problema ao departa-
mento jurídico para que
as providências sejam
tomadas.

Os trabalhadores
têm o direito garantido
de ter sua carteira de
trabalho assinado e
isso é um dever da em-
presa.

A direção do sindicato
tomará as medidas cabí-
veis para que a empresa
regularize o pagamento
do reajuste salarial, con-
forme o percentual da
convenção coletiva, e a
PLR de 2007 dos traba-
lhadores.

A empresa foi notifi-
cada várias vezes pelo
sindicato para que regu-
larizasse a situação e
nada foi feito.
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