
Sul Fluminense, 1°/6/2010 - Edição nº  583
Informativo Semanal do Sindicato dos  Metalúrgicos da Região Sul Fluminense

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%.
Inclus ive, 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 ins ista 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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VOTORANTIM SIDERURGIA

A empresa informou que
no prazo de 30 dias os
trabalhadores, que têm
direito, receberão o adicional
de periculosidade. E no

Unidade de Resende
Adicional de periculosidade

e insalubridade
prazo de 60 dias, os
trabalhadores que têm
direito ao adicional de
insalubridade também
passarão a receber.

Ponto
eletrônico

Segundo a Votorantim
devido a implantação de
uma nova portaria do
Ministério do Trabalho sobre
o registro de ponto ele-
trônico, algumas mudanças
estão sendo realizadas para
adequação as novas exi-
gências. Por isso, ainda não
foi instalado.

MUDANÇAS NO HORÁRIO
ADMINISTRATIVO

O sindicato levou à
empresa a reivindicação de
alguns trabalhadores quan-
to ao horário praticado
pelo pessoal adminis-
trativo. Hoje, o horário é de

8h às 18h, e os traba-
lhadores entendem que o
melhor horário é de 7h às
17h, que não prejudicaria
nos estudos, pois os
companheiros estão chegan-

HORA DE REFEIÇÃO
Recebemos reclamações de alguns trabalhadores que

não conseguem ter sua uma hora de refeição. A empresa
disse que desconhece tal irregularidade.

Por isso, a direção do sindicato pede aos trabalhadores
que são prejudicados com essa arbitrariedade que de-
nunciem. E não esqueçam de informar a gerência e o
nome do gerente, para que as providências sejam tomadas.

do muito atrasados na
faculdade. A Votorantim se
comprometeu a fazer um
levantamento e estudar a
possibilidade de mudança.
Aguardem!

TRANSFERÊNCIA da KOCH PARA RESENDE
O departamento será

transferido para a unidade
de Resende, segundo
informações da empresa,

e os trabalhadores serão
transferidos para outros
setores. Alguns, inclusive,
irão para Resende. O

sindicato acompanhará o
processo para que os
trabalhadores não sejam
prejudicados.

Recebemos denúncias de que a empresa havia reduzido o número de cipistas.
A Votorantim informou que a redução ocorreu devido as transferências de

trabalhadores para a unidade de Resende, que tem sua própria Cipa.
A direção do sindicato está averiguando se a empresa está cumprindo a NR 5, que

determina o número de cipistas conforme o número de trabalhadores.

NOVAS
MÁQUINAS

NA GLF
A direção da

empresa informou
que as três novas
máquinas para o
setor da GLF já
chegaram.

São duas trefilas
e uma treliça.

REDUÇÃO DOS CIPISTAS

Unidade de Barra Mansa


