
Sul Fluminense, 2/6/2010 - Edição nº  584
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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