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METALÚRGICOS
TERMINAM A
CAMPANHA
SALARIAL COM
OS MELHORES
ACORDOS

Informativo Semanal do Sindicato dos Metalúrgicos da Região Sul Fluminense

As negociações cole-
tivas, que iniciaram em
fevereiro de 2010, encer-
rando agora em julho com
fechamento da Convenção
Coletiva com o sindicato
patronal, alcançaram bons
resultados.

Assim, o Sindicato dos
Metalúrgicos do Sul Flu-
minense, mais uma vez,
cumpriu o compromisso
assumido no início do
mandato, garantindo para
os metalúrgicos da região,
reposição de 100% do INPC
e mais aumento real que
variou entre 1,5% a 4%.

Conquistou um cres-
cimento no piso salarial

mínimo dos trabalhadores
que variou entre 13%  a
23%, conforme o número de
empregados de cada em-
presa.

Foi garantido também
um valor mínimo de R$
500,00 como pagamento
de Part ic ipação nos
Lucros e Resultados, a
PLR, para os trabalhdores
das empresas que não
apresentarem metas e
critérios até 31 de dezem-
bro. E que começará a ser
pago no início do próximo
ano, em duas parcelas.

Vejam, ao lado, algumas
conquistas na campanha
salarial 2010.

MAN:
Reajuste salarial de
8,65% e PLR de, no
mínimo, R$ 4 mil

Benteler:
Reajuste salarial de
8% mais a
incorporação de R$
20 e R$ 50 de
presenteísmo por
mês

BMB:
Reajuste salarial
de 8%

Peugeot:
Reajuste salarial
de 7,5%, PLR de R$
5 mil e fim do banco
de horas

MA Automotive:
Reajuste salarial
de 7,5% e PLR de
R$ 3.500

Rimet:
Reajuste salarial de
7% e mais abono
de R$ 400



CONSÓRCIO MODULAR MAN
Os trabalhadres das

empresas que compõem
o Consórcio Modular e os
trabalhadores da Projecto
já podem contar com um
abono de R$ 600,00 em
dezembro de 2010.

As demais empresas
terceiras do consórcio,
até o momento, não

confirmaram o pagamen-
to desse valor.

O sindicato reafirma
que nenhum trabalhador
das empresas da fábrica
de caminhões e ônibus,
e que são representados
por este sindicato, ficará
sem receber esses R$
600,00, afinal, todos são

responsáveis pelo cres-
cimento e o sucesso
alcançado até hoje.

Estamos aguardando
um pronunciamento PO-
SITIVO das empresas que
ainda não se manifes-
taram.

Hora Extra
Quanto aos 16

sábados de hora extra,
todos os trabalhadores
que cumprirem a sua
jornada de trabalho
nesses dias terão que ter
sua hora extra remu-
nerada e bonificadas em
75%, independente-
mente de estar ou não
ligado direto à produção.

Sindicato vai investir na
formação da mão-de-obra

metalúrgica da região
O sindicato vem acom-

panhando notícias sobre
o crescimento da indústria
no país e a escassez de
pessoal especializado para
atender à forte demanda
no mercado de trabalho,
principalmente nas áreas
da indústria, infraestru-
tura, energia, petróleo e
gás. Por isso, decidiu
investir na mão-de-obra

metalúrgica na Região Sul
Fluminense e pretende
criar cursos profissio-
nalizantes, através de
parceria com o SESI/
SENAI.

Segundo o presidente,
Renato Soares, isso
significa que, “muito em
breve, os trabalhadores e
seus filhos poderão contar
com opções de cursos

justamente nas áreas que
estão carentes de mão-de-
obra qualificada, com a
garantia de emprego,
através de parcerias pré-
estabelecidas com as
empresas da região”.

Segundo dados do
Ministério do Trabalho, o
Brasil tem concedido um
grande número de vistos
a trabalhadores estran-

geiros, em função da falta
de mão-de-obra quali-
ficada, principalmente no
setor petrolífero.  Isso está
ocorrendo não pela falta de
desempregados dispos-
tos a ocupar essas vagas,
e sim pela falta de pre-
paração e experiência  que
os tornem capazes de
assumir esses postos de
trabalho.

Governo começa a
pagar o abono

salarial para inscritos
no PIS/Pasep

Desde o dia 19/7, cerca
de 4,5 milhões de
trabalhadores já estão po-
dendo receber o abono
salarial, de um salário mí-
nimo (R$ 510). O benefício
está sendo pago por meio
de depósito aos traba-

lhadores que têm conta
corrente ou poupança na
Caixa Econômica Federal.
Serão pagos R$ 2,3 bilhões
com recursos do Fundo de
Amparo ao Trabalhador
(FAT), referentes ao
exercício 2010/2011.
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