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Sindicato convoca os trabalhadores
a votar nova proposta do Metalsul

ACORDO COLETIVO 2010/2011

Depois de várias reuniões
de negociação sobre o
acordo coletivo 2010/2011,
o Sindicato dos Metalúrgicos
conseguiu garantir alguns
avanços. Entre eles, o piso
salarial das categorias que
passaram a ser: R$ 550,00,
para empresas que tem até
cinqüenta funcionários; R$
600,00 para aquelas que tem
a partir de cinqüenta e um
funcionários até duzentos e

oitenta trabalhadores; e
R$650,00 para empresas que
funcionam com mais de
duzentos e cinqüenta e um
metalúrgicos.

As empresas que não
possuem programa de
Participação nos Lucros e
Resultados (PLR) terão que
pagar uma multa no valor de
R$ 500,00, proporcional-
mente aos meses trabalha-
dos. Outro avanço foi que,

no caso de rescisão de
contrato de trabalho, o
funcionário não vai mais ser
obrigado a esperar, tendo o
direito garantido pelo
sindicato a receber o valor
no ato da rescisão.

Além disso, o reajuste
salarial que está sendo
oferecido pelo Metalsul é de
7%, se caso aprovado pelos
trabalhadores, deverá ser
pago retroativo a 1º de maio,

portanto com as diferenças
de maio, junho e julho.

A votação será na sexta-
feira (16), no horário de 18h,
na sede do sindicato, situado
na Rua Gustavo Lira, 9, no
Centro de Volta Redonda.

É fundamental a parti-
cipação de todos os traba-
lhadores das empresas liga-
das ao Metalsul para que seja
respeitada a vontade da
maioria dos trabalhadores.

7% de reajuste, PLR e novos pisos salariais serão levados a votação
pelo sindicato nesta sexta-feira (16), no sindicato em Volta Redonda

Em votação realizada
nesta última segunda-feira
(12), os metalúrgicos da
empresa Comau aprovaram
a pro-posta do acordo
coletivo.

Foram 594 trabalhadores
que disseram sim a proposta
de reajuste oferecida pela
empresa. E 111 trabalhadores
opinaram  pelo não na cédula
de votação.

A diferença dos salários
de maio e junho e a PLR
serão pagos até o dia 21 de
julho.

As horas extras feitas no
período serão pagas no
pagamento de julho.

Litografia Valença passa dos limites
Mesmo após várias

tentativas do sindicato de tratar
as denúncias dos trabalhado-
res da Litografia Valença, a
empresa até o momento não
se pronunciou sobre as
questões levantadas. Apesar
do sindicato ainda achar que
a negociação é o melhor
caminho, parece que não é o
que pensa a direção da
empresa.

Há dois meses, o sindicato
recebeu a empresa que se
comprometeu em levar as
reclamações dos funcionários
à direção da Litografia
Valença, no Rio de Janeiro.
Só que até agora não houve
nenhum pronunciamento.

Vejam o que o sindicato
encaminhou sobre as
denúncias e reivindicações

dos trabalhadores:
:: PLR - pagamento da multa;
:: Tabela de horário do turno
ininterrupto de Revezamento
já que não existe nenhum
acordo estabelecido entre
empresa e sindicato;
:: Trabalhadores há mais de
um ano na mesma função
sem ser, ao menos, clas-
sificado;
:: Funcionários na mesma
função e com salários dife-
renciados;
:: Seguro acidente que não
atende as necessidades dos
trabalhadores;
:: Trabalhadores que são
expostos aos agentes noci-
vos à saúde e que não rece-
bem insalubridade;
Contracheques atrasados
(entregue somente após o

Trabalhadores
da Comau
aprovam
acordo
coletivo

recebimentodo do pagamento,
depois de 10 dias).
:: Implantação de transporte
próprio aos seus funcionários
(percurso empresa para o
centro da cidade e vice-versa)
:: Fornecimento de Vale-
Farmácia (trabalhadores
estão reivindicando convê-
nios com desconto e prazo
de pagamento nas compras
de medicamentos)

Esta direção avisa que,
apesar de estar insistindo
no caminho da negociação
direta com a empresa,
deverá tomar outras pro-
vidências a fim de resolver
o impasse que ela mesma
está criando, como procurar
a Gerência Regional do
Trabalho e Emprego (antiga
DRT).
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Recurso na Justiça
ficará mais caro para

as empresas
A partir de 12/8, ficará mais

caro para as empresas
recorrerem de decisões da
Justiça do Trabalho. O Governo
Federal sancionou a Lei nº
12.275, já publicada no Diário
Oficial da União. A norma
obriga as companhias a
fazerem um depósito em
dinheiro sempre que recor-
rerem de uma decisão des-
favorável por meio do cha-
mado agravo de instrumento.
Para solicitar aos desembar-
gadores de um Tribunal Re-

gional do Trabalho (TRT) a
reavaliação de uma decisão de
primeira instância, por exem-
plo, a empresa é obrigada a
desembolsar até R$ 5.621,90.
Se a empresa insistir no
recurso, recusado em primeiro
grau, passará a ter que pagar,
com a edição da lei, mais 50%
do valor desse depósito. Antes,
não era necessário recolher
nada a mais.

O objetivo da medida,
segundo o presidente do
TST, ministro Milton de

Moura França, é deses-
timular a apresentação de
recursos protelatórios,
usados somente para adiar
ao máximo o pagamento de
verbas trabalhistas. "Isso
deve gerar uma maior
celeridade no Judiciário
trabalhista", diz. De acordo
com o ministro, em 2009,
por exemplo, dos 142.650
agravos de instrumento que
entraram no TST, apenas
5% foram acolhidos. Para
pedir que os ministros do

Trabalhadores da
empresa ISS
reclamam da
ausência do

Sindicato do Asseio
e Conservação

O Sindicato dos Metalúrgicos do Sul
Fluminense informa à direção do
Sindicato do Asseio e Conservação que
vem recebendo várias reclamações de
trabalhadores da empresa ISS, sobre a
ausência da entidade na empresa.

Estão ocorrendo problemas e o
sindicato não está participando.

TST reavaliem a decisão de
um tribunal regional, a
empresa deve depositar um
montante pro-porcional ao
valor da causa - máximo de
R$ 11.243,81. Se o pedido
for negado e a empresa
insistir, passa a ter de
pagar mais 50% do valor
desse depósito. "Só em
maio, quatro mil agravos
não tinham condições de
viabilidade", afirma o
ministro.

Fonte: Valor Econômico


