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Em negociação com o sindi-
cato, o Metalsul, sindicato patro-
nal, apresentou uma proposta de
apenas 7% de reajuste para os
trabalhadores das empresas re-
presentadas pela entidade. E pra
piorar, não aceitou discutir com
o sindicato nenhum dos outros
itens da pauta, como cartão ali-
mentação, horas extras, aumento
do período de licença maternida-
de, entre outros.

Várias empresas da região re-
conheceram o valor dos trabalhadores e concederam, antecipadamente, o reajuste de 10%, como a
Cinbal, Masafer, Mecser, Servimonte e outras, atitude que o Metalsul poderia seguir. Mas para não
recusar mais uma proposta, já que a última foi de 5,3% foi rejeitada na mesa de negociação, o
sindicato irá levar à apreciação dos trabalhadores, mas com a orientação de que todos recusem a
proposta, já que queremos melhorias e a discussão dos demais itens.

Patrões oferecem apenas 7%

Sindicato volta a recusar
proposta da Votorantim

A proposta da Votorantim é uma
vergonha! A empresa ofereceu ape-
nas 5,3% de reajuste e 15% para
os trabalhadores que ganham o piso
de R$ 650,00 e nenhum outro item.

O sindicato recusou a proposta na
mesa e reafirma o compromisso
com os trabalhadores de não acei-
tar propostas que não contemplem
o INPC mais aumento real.

White Martins
A White Martins fez uma propos-

ta separada do Metalsul, e tão ruim
quanto a do sindicato patronal.

A empresa ofereceu o INPC
(6,3%) e o reajuste do piso salarial
para R$ 690,00. E o INPC é para
auqeles que ganham até R$ 4.500,
já os que tem salário acima de R$
4.500, terão um reajuste de R$
283,00.

Sem aumento real  não dá! Tra-
balhadores, vamos recusar!

Saint Gobain
E a Saint Gobain também fez

uma proposta minguada. A em-
presa ofereceu o INPC (6,3%) para
os trabalhadores com salários até
R$ 6.500 e, acima disso, um rea-
juste fixo de R$ 409,00. Além de

um reajuste de 15% para aque-
les que recebem o piso salarial
de R$ 650,00.

Mais uma vez, sem aumento
real não dá! Vamos à votação di-
zer NÃO!

Veja o calendário de
votação no verso.

Rimet
Os trabalhadores solicitaram e

o sindicato publica, abaixo, o nú-
mero do processo da insalubridade
dos trabalhadores da Rimet:

0077800-32.2009.5.01.0521

Trabalhadores das empresas votarão nesta segunda-feira (23)



O Sindicato dos Metalúrgicos
do Sul Fluminense foi convida-
do a participar de uma apre-
sentação de um projeto do De-
partamento Intersindical de Es-
tatística e Estudos Socioeconô-
micos (Dieese), em parceria com

Sindicato recebe convite do Dieese

Eletricista de baixa tensão obtém
adicional de periculosidade

A Parmalat Brasil S.A., apesar
de não ser uma empresa gerado-
ra, transmissora ou distribuidora de
energia elétrica, foi condenada a
pagar o adicional de periculosida-
de a um funcionário que fazia ins-
talações e manutenção na rede de
baixa tensão.

A empregadora entrou com re-
curso contra sentença alegando ser
apenas consumidora de energia
elétrica. Argumentou, ainda, que
o eletrotécnico não fazia jus ao re-
cebimento do adicional, já que não
se submetia à alta tensão e lidava
com a rede elétrica comum, de
220/380 volts, sujeitando-se, as-
sim, ao risco de qualquer pessoa
ao manusear um interruptor ou uma
tomada.

O laudo pericial produzido nos
autos também foi contrário à con-
cessão do adicional, pelo fato de
as instalações da empresa não per-
tencerem ao chamado "sistema elé-
trico de potência", cujas atividades
e áreas de risco estão descritas no
Decreto nº 93.412/1986.

Para a 5ª Turma do TRT/RJ, en-
tretanto, o fato de a recorrente não
exercer o manejo da energia elé-

trica como uma atividade fim e
ser apenas consumidora não cons-
titui empecilho para o recebimen-
to do adicional pelo empregado,
entendimento esse já pacificado no
Tribunal Superior do Trabalho, que
editou, através da Seção de Dissí-
dios Individuais I do TST, a Orien-
tação Jurisprudencial nº 324.

O relator do recurso, desembar-
gador Antonio Carlos Areal, ressal-
tou que a referida jurisprudência
confere o direito ao adicional a
quem trabalhe com equipamentos
e instalações elétri-cas similares aos
do "sistema elétrico de potência",
como obser-vado no caso.

OJ-SDI1-324 ADICIONAL
DE PERICULOSIDADE. SISTEMA

ELÉTRICO DE POTÊNCIA. DE-
CRETO Nº 93.412/86, ART. 2º,
§ 1º. DJ 09.12.2003

“ É assegurado o adicional de
periculosidade apenas aos empre-
gados que trabalham em sistema elé-
trico de potência em condições de
risco, ou que o façam com equipa-
mentos e instalações elétricas simila-
res, que ofereçam risco equivalente,
ainda que em unidade consumidora
de energia elétrica. “

Tal fato ocorre dentro da Voto-
rantim, em todas as áreas de atu-
ação de eletricistas. A empresa afir-
mou que somente em agosto fina-
lizará o laudo e resolverá as situa-
ções pendentes.

Fonte: site Denuncio

o Ministério do Trabalho, na ci-
dade do Rio de Janeiro.  O pro-
jeto está relacionado ao mer-
cado de trabalho no estado do
Rio de Janeiro. O resultado ser-
virá, posteriormente, como sub-
sídio para políticas públicas.

Calendário de votações:
Empresas de Volta Redonda e Pinheiral (Inclusive AAbreu e Ava)- Segunda-
feira (23), das 17h30 às 18h30, na sede do sindicato, em Volta Redonda
Empresas de Barra Mansa e Quatis - Segunda-feira (23), das 17h30 às
18h30, na subsede do sindicato, em Barra Mansa
Empresas de Porto Real, Resende e Itatiaia - Segunda-feira (23), às 18h, na
subsede do sindicato, em Resende
White Martins - Segunda-feira (23), de 5h30 às 17h30, na portaria da empresa
Saint Gobain - Segunda-feira (23), de 6h às 16h30, na portaria da empresa
Rimet - Hoje (20), às 13h30, na portaria da empresa


