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CAMPANHA SALARIAL 2010

Sindicato patronal oferece reajuste menor que
o INPC e piso menor que o salário mínimo

Após a terceira rodada
de negociação, o sindicato
patronal ofereceu um
reajuste salarial de 4,5%.
Inclusive, aplicando o
mesmo percentual sobre o
piso salarial, o que daria
um valor menor que o
salário mínimo, a partir de
1º de maio.

Esta proposta foi ime-
diatamente recusada pela
direção do sindicato que

representa os trabahadores.
Segundo a direção, esta
atitude é uma afronta a
categoria, que esperava das
empresas um reconheci-
mento ao empe-nho de
suas funções e da sua
dedicação. Se, de um lado
algumas empresas se
anteciparam, oferecendo
reajustes com  aumento
real de salário, além do
INPC, outras empresas

Quem pagar pra ver, verá!

como Votoratim, Sant
Gobain, Abreu, Xerox, que
formam a comissão de
negociação do Metalsul,
estão de brincadeira com
o sindicato e com os
trabalhadores, quando
apresentam esses valores.
Além disso, não houve
nenhum avanço nas
cláusulas sociais.

Por mais que o sin-
dicato insista com a

comissão para que se
avance nas propostas, não
está havendo nenhum
interesse por parte das
empresas em negociar.  Ao
sindicato resta convocar os
trabalhadores para uma
assembléia, que deverá
decidir a forma de mobi-
lização e de luta, forçando
as empresas a negociar de
verdade. Se querem pagar
para ver, verão!

Essas são algumas das empresas que já fecharam acordo com o sindicato e outras que
anteciparam o reajuste, independente do Metalsul. Os valores apresentados abaixo são
somente os que se referem ao aumento que os trabalhadores receberam, sem citar os

ganhos nas cláusulas sociais do acordo.

Resultado de alguns acordos
fechados pelo sindicato

Consórcio Modular Volkswagen e terceiras  = INPC + 3% de aumento real

BMB = Antecipação de 8%

MA AUTOMOTIVE = INPC = 2% de aumento real

ABL = Antecipação de 6%

G MOR = Antecipação de 6%

Porto Real Vale = Antecipação de 10%

Serv Steel = Antecipação de 7%
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É hora de pôr fim ao Fator Previdenciário!
No ultimo dia 19/5, o

senado aprovou, em votação
conjunta com aumento dos
aposentados, o fim do Fator
Previdenciário. Esta regra é
uma das heranças malditas,
deixada pelo governo FHC
para os trabalhadores. Agora
Lula, mesmo tendo a
oportunidade de corrigir essa
injustiça, parece estar dando
ouvido à equipe de tecnocratas

da economia, vetando o fim
do Fator Previdenciário.

Na época, quando foi
criado, o objetivo era inibir
a aposentadoria por tempo
de serviço, obrigando o
trabalhador a ampliar o seu
tempo de contribuição. O
discurso usado era de que
a Previdência não suportaria
mais, que iria quebrar se
não houvesse mudança nas

ACORDO COLETIVO 2010

A direção do sindicato parabeniza a empresa Retífica
Sul Fluminense, que concedeu um reajuste de 9,70%
para seus trabalhadores. E como se já não fosse bom, a
empresa aplicou esse reajuste em janeiro de 2010.

Agora imagine se todas as empresas fossem como a
Retífica Sul Fluminense.

regras da aposentadoria.
Hoje, passados em torno de
10 anos, desde a implan-
tação do Decreto 3048/99,
nada foi feito para resolver
o problema.

O governo continua jo-
gando o dinheiro da Previ-
dência em todos os cantos
para sanar outros problemas.
Continua sendo complacente
com os grandes sonegadores

da Previdência que causam
prejuízos de bilhões.

Chega! É hora de exigir do
governo Lula o fim do Fator
Previdenciário. As centrais
sindicais, os sindicatos, os
partidos progressistas devem
se unir e, através de grandes
mobilizações, exigir que o
governo não cometa essa
injustiça com a classe
trabalhadora.

Retífica Sul
Fluminense

Sindicato e Cinbal
negociam acordo coletivo

A direção do sindicato e a Cinbal se reunirão nesta
semana para negociar o acordo coletivo dos trabalhadores.

Aguardem mais informações.

Atenção
trabalhadores
da ATT, Nomos

e K & K
O sindicato e os representantes dessas

empresas se reunirão na quarta-feira, dia 2.
Esperamos que as empresas apresentem uma
proposta que atenda os anseios dos trabalhadores.

PLR da Pedrosa
e Pedrosa

A empresa já efetuou o pagamento da PLR dos seus
trabalhadores, que fechou em R$ 550,00.

Estamos atentos!

Sindicato está
de olho na

Fundição Voldac
Recebemos várias reclamações do não pagamento da

PLR dos trabalhadores da Fundição Voldac e fomos até a
empresa conferir a situação.

A Fundição está com um forno parado, sem produção
alguma. Com isso, a direção do sindicato conversou com
a empresa, que se comprometeu a efetuar o pagamento
assim que reativar suas atividades normais.

Estamos de olho!


