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Em reunião de negociação realizada na última quinta-feira (20), foram discutidas as cláusulas
sociais, das quais não tivemos nenhum avanço. A próxima reunião está marcada para quarta-

feira, dia 26, quando daremos continuidade a negociação do acordo coletivo.
Qualquer informação será publicada em nosso boletim. Aguardem!

Veja abaixo a nossa pauta de reivindicação:

Sindicato e Metalsul se reúnem
para discutir acordo coletivo

2010/2011

1) REAJUSTE SALARIAL
Reajustamento salarial, a
partir de 1º de maio de
2010, com a variação do
INPC no período de 1º de
maio de 2010 a 30 de abril
de 2011.
2)  AUMENTO REAL /
PRODUTIVIDADE
Aumento real de 10% (dez
por cento) de produtividade,
a ser aplicado sobre os salá-
rios já reajustados conforme
item 01.
3) PISO SALARIAL
Implantação de um piso sa-
larial de R$1.000,00 e Piso
profissional de R$1.500,00.
4) SALÁRIO SUBSTITUIÇÃO
Ao empregado que substi-
tuir outro empregado de sa-
lário mais elevado será ga-
rantido o recebimento do
salário base integral do
substituído independente de
faixa.
5) PLANO DE SAÚDE
Implantação de um plano de
saúde, gratuitamente, sem
fator moderador, para todos
os trabalhadores e seus de-
pendentes ou melhorias a

serem definidas juntamente
com o Sindicato para aquelas
que já possuem o plano, com a
manutenção do mesmo para os
trabalhadores afastados pelo
INSS, por auxílio doença e aci-
dente de trabalho, bem como
seus dependentes, na forma da
Lei 9.656/98 (cobertura de to-
das as especialidades médicas).
PARÁGRAFO ÚNICO - Todo tra-
balhador afastado junto ao INSS
por acidente do trabalho e/ou
doença ocupacional terá isen-
ção do fator moderador, bem
como o fornecimento de toda
medicação prescrita decorren-
te do acidente.
6) HORAS EXTRAS
Proibição do trabalho em so-
bre jornada, salvo necessida-
de imperiosa, de força maior
e improrrogável de serviço,
quando a empresa pagará a
bonificação de 100% para os
dias normais com fornecimen-
to gratuito de alimentação.
7) FIM DA DUPLA FUNÇÃO
Fica expressamente vedado o
exercício profissional diferen-
te daquele para o qual o em-
pregado foi contratado.

8) EMISSÃO DE "CAT" E IN-
FORMAÇÃO AO SINDICATO
O envio ao Sindicato de to-
das as comunicações de aci-
dente do trabalho deverá ser
feito até o quinto dia útil do
mês subseqüente, bem como
estatísticas mensais, referen-
tes aos acidentes com perda
de tempo - CPT e sem perda
de tempo - SPT. E, em caso
de morte, o envio será ime-
diatamente após o sinistro.
Cumprindo integralmente o
que é estabelecido pela NR
07. O não cumprimento acar-
retara em uma reunião na
DRT.
9) ADMISSÃO DE NOVOS EM-
PREGADOS NA EMPRESA
a)Comunicar ao Sindicato até o
10º dia útil de cada mês, das
admissões ocorridas no mês
anterior:
b)A empresa dispensará o
empregado até o 10º dia da
contratação por um  período
de 4 horas para que o em-
pregado compareça ao Sindi-
cato para assistir uma pales-
tra sobre os benefícios da sin-
dicalização.

10)MULTA POR DES-
CUMPRIMENTO DE CLA-
USULAS DO ACORDO
A empresa pagará multa diá-
ria no valor de R$50.000,00,
no caso de descumprimen-
to de cada cláusula do pre-
sente acordo a ser reverti-
do em favor do Sindicato.
11) ADICIONAL DE INSA-
LUBRIDADE
O adicional de insalubrida-
de será pago com o per-
centual de 30% (trinta por
cento) sobre o sa lár io
base, para todos os traba-
lhadores que exerçam suas
funções em áreas que con-
tenham agentes insa lu-
bres.
I - Fica a empresa obrigada a
recolher, individualmente,
perante a Previdência e Se-
guridade Social, a alíquota
suplementar do SAT.
12) ADICIONAL DE PERI-
CULOSIDADE
 Pagamento a todos os seus
empregados que laboram
em áreas periculosas, o adi-
cional de 30% sobre o salá-
rio base, acrescido de...
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...todas as gratificações e van-
tagens pessoais, e inclusive
para os eletricistas, sem a in-
termitência.
13) MENOR APREND IZ ,
APRENDIZ, AJUDANTES E
AUXILIARES
a) Revisão dos critérios do pro-
grama "menor aprendiz", para
garantir o aproveitamento do
menor no quadro da empresa,
e ao completar um ano na fun-
ção, a contratação deverá ser
automática.
14) CRECHE GRATUITA-
MENTE
Custeio integral das despesas
com CRECHE/CA para os filhos
dos seus empregados, obser-
vado o limite de até 7 anos de
idade, inclusive.
15) ADICIONAL DE BONI-
FICAÇÃO DE FÉRIAS
Pagamento da bonificação de
férias, no percentual de 100%,
sobre o salário base.
16) PLANO DE CARGOS E
SALÁRIOS
Implantação do plano de car-
gos e salários, juntamente
com representantes do Sin-
dicato, no prazo de 60 dias,
garantida a participação do
sindicato e o respeito aos se-
guintes critérios:
a)Cada cargo terá sua remune-
ração estabelecida conforme as
responsabilidades e qualifica-
ções necessárias para o desem-
penho da função.

b) Os salários serão estabe-
lecidos conforme os padrões
de mercado para cargos com
responsabilidades semelhan-
tes.
c) A política salarial levará em
conta o desempenho da em-
presa e seus resultados.
17) DESCONTO ASSIS-
TENCIAS
a) A empresa descontará dos
não associados, a título de
contribuição assistencial, o
valor referente a 1% (um por
cento) do salário base, du-
rante a vigência deste acor-
do. Ficando assegurado aos
empregados o direito de re-
vogar no prazo de 10 dias
úteis, contados a partir da
assinatura do acordo, forma-
lizando através de requeri-
mento individual que deverá
ser entregue pessoalmente
na secretaria do Sindicato;
b) A empresa repassará ao
Sindicato dos Metalúrgicos as
importâncias descontadas no
prazo de 72 horas, contado do
efetivado desconto.
18) LAUDO TÉCNICO
 Elaboração de novo laudo téc-
nico pericial, com relação à
insalubridade e a periculosida-
de, no prazo de seis meses,
com a participação do Sindi-
cato e do Ministério do Traba-
lho, desde seu planejamento,
metodologia e elaboração, vi-
sando sanar as não conformi-

dades das informações contidas
no PPP, enviados ao INSS.
19)  CONTRATAÇÃO DE
PESSOAS PORTADORAS
DE DEFICIÊNCIAS
 A empresa se obriga a preen-
cher 4% de seus cargos, com
trabalhadores beneficiários da
Previdência Social, reabilitados
ou com portadores de deficiên-
cia, conforme preconiza o de-
creto 3.298, de 20-12-1999.
20)PLR
PLR no valor de R$ 1.500,00
(hum mil e quinhentos reais).
21) ADICIONAL NOTURNO
 Pagamento de adicional de ho-
ras noturnas, estas compreen-
didas entre 20h00min horas à
06h00min horas, no valor de
40% (quarenta por cento) da
hora normal.
22) ATESTADO MÉD ICO
PARA  ACOMPANHANTES
Aceitar atestado médico dos
(as) funcionários (as) que se-
jam pais acompanhantes de fi-
lhos com idade de até 14 anos.
23 )  L I CENC A  PA TERN I -
DA DE
Conceder licença de 30 dias
para o funcionário pai contando
a partir da data do nascimento
do filho.
24) GARANTIA DE EMPRE-
GO DE (01) UM ANO APÓS
NASCIMENTO DO FILHO
Garantia no emprego de um ano
ao trabalhador, contando a par-
tir do nascimento do seu filho.

25) MULHER
Incluir nos exames periódicos
o de colo do Útero e mamo-
grafia.
26) APOSENTÁVEL
Pagamento da multa de 40%
sobre o FGTS, nos casos de
demissão.
27)  DESLIGAMENTO DO
TRABALHADOR
Ao se desligar da empresa o
trabalhador receberá, no ato de
sua homologação, seu Históri-
co Médico Ocupacional, junta-
mente com o seu PPP.
28) SEGURO DE VIDA EM
GRUPO
Implantação imediata de segu-
ro de vida em grupo, sem cus-
to ao empregado, e que garan-
ta a manutenção integral no
caso da ocorrência de acidente
de trabalho.
29)  CUSTE IO  CURSOS
PROFISSIONALIZANTES
A empresa custeará 50% (cin-
qüenta por cento) do valor de
curso profissionalizante ou de
qualificação até a conclusão do
mesmo, desde que correlaciona-
do a atividade fim da empresa.
30)MANUTENÇÃO DAS
CLAUSULAS DO ACORDO
DESDE QUE NÃO CONFLI-
TANTE COM AS PROPOS-
TAS NESTE ACORDO E
COM AS ALTERAÇÕES RE-
DACIONAIS E SUPRESSÃO
DE CLAUSULAS JÁ PRE-
VISTAS EM LEI.

Sindicato e Corema fecham
acordos de turno e PLR

Em assembléia realizada
no dia 20 de abril, os traba-
lhadores da empresa CORE-
MA  aprovaram  por unani-
midade as propostas de re-
novação de acordo de tur-
no e o valor da PLR.

Com isso, os trabalhado-
res  do turno de revezamen-
to  de oito horas receberão
um abono mensal  no valor
de R$ 300,00 reais no perí-
odo de  01/05/2010 a 30/
04/2011. Já o valor da PLR

será de R$ 600,00 e foi pago
no dia 20 de maio.

A união e a participação
dos companheiros  deram
resultados positivos nessas
negociações. Parabéns tra-
balhadores!

SAÚDE DO
TRABALHO

Todas as terças, no ho-
rário de 14h às 17h, o
sindicato tem atendimen-
to na área de saúde do
trabalho.

O trabalhador pode
procurar a subsede em
Barra Mansa para escla-
recer dúvidas sobre do-
enças prof issionais e
outros.

Trabalhadores da Votorantim
O sindicato está ciente das irregularidades que estão ocorrendo na Votorantim. A

empresa já foi comunicada e está, junto com o sindicato, estudando os casos e uma
solução. Aguardem mais informações.


