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Metalsul propõe apenas 7,6%
E ainda não aceitou negociar os demais itens da pauta, como outras cláusulas econômicas e sociais

O Metalsul, na última reunião, apresentou uma nova proposta para o acordo coletivo:
reajuste salarial de 7,6% (sendo 6,3% de INPC mais 1,3% de aumento real). Enquanto
outras empresas já propuseram reajustes acima de 8% e piso salarial acima de R$ 800, os
patrões insistem em propostas que oferecem pisos salariais longe da realidade. A partir dessas
votações, esperamos que eles voltem para a mesa com propostas melhores, ou só a mobilização
vai arrancar melhores salários. Ou paga, ou para!

O Metalsul também não quis negociar nenhuma outra cláusula da pauta de reivindicações,
apenas o reajuste com base no INPC mais o aumento real. Mesmo o sindicato demonstrando a
necessidade de se discutir os outros itens, somente será aplicado o índice sobre as cláusulas
financeiras, nesta proposta.

Aumento real de salário e piso decente são questões de justiça!

Votorantim, Saint-Gobain, Rimet, Xerox, Abreu e Easy
apresentaram suas próprias propostas, diferenciadas do
Metalsul. Veja abaixo:

Veja as outras propostas

Todas essas empresas acompanharam o Metalsul e não
discutiram os outros itens da pauta, incluindo cláusulas
financeiras e sociais.

A White Martins está estudando uma nova proposta e deverá
apresentar em breve ao Sindicato.

O Sindicato levará todas
as propostas, incluindo a do
MetalSul, para votação nesta
terça-feira, dia 31.

Votorantim, Saint-Gobain,
Rimet, Abreu e Xerox terão
a votação na própria em-
presa.

Já para as demais, a
votação será nas sedes do
sindicato, de acordo com a
cidade em que fica localizada
(empresas de Volta Redonda,
terão votação em Volta
Redonda; de Barra Mansa,
votação na subsede de Barra
Mansa; e empresas de
Resende, na subsede do
sindicato em Resende).

Votação de todas as
empresas será nesta

terça, dia 31

CONFIRA OS HORÁRIOS
DE VOTAÇÃO NO VERSO!

Votorantim
- Reajuste – INPC (6,3%)
- Piso salarial de R$ 750

Xerox
- Reajuste - 7,6% (INPC + 1,3%)
- Piso salarial de R$ 670

Abreu
- Reajuste - 7,6% (INPC + 1,3%)
- Piso salarial de R$ 680

Rimet
- Reajuste - 7,6% (INPC + 1,3%)
- Piso salarial de R$ 716

Saint-Gobain
- Reajuste - 7,6% (INPC + 1,3%)
para quem recebe até R$ 6500.
Para quem recebe acima desse
valor, reajuste pelo INPC (6,3%)
- Piso salarial de R$ 750
- Adiantamento de 40% da
PLR, no dia 15/06, em cima
de 1,2 salários

A Saint-Gobain quis apresen-
tar uma segunda proposta, usan-
do a PLR, porém com índice de
reajuste muito inferior, o que o
sindicato considerou prejudicial
ao trabalhador.



Horários de votação nesta
terça-feira, dia 31:

Votorantim – 6h30 às 17h30
Saint-Gobain – 6h às 16h30
Rimet – 13h30
Xerox – a partir das 12h30
Abreu – 6h30 às 16h

Sede e subsedes do sindicato em Volta Redonda,
Barra Mansa e Resende – 17h30 às 18h30

Rimet
Os trabalhadores da Rimet

podem consultar o processo de
insalubridade da empresa no site
www.trt1.jus.br.

Basta acessar o link “Consulta
processual” e informar o número
do processo abaixo no campo
solicitado.

0077800-
32.2009.5.01.0521

Processos

Um trabalhador da Ambev, na
região serrana de Santa Catarina,
será indenizado por dano moral. A
Justiça catarinense condenou a
empresa por manipular o registro de
horas trabalhadas.

A juíza concluiu que, se o registro

Fraude no ponto eletrônico
de jornada feito no ponto eletrônico
foi incorreto, não há como considerar
que houvesse banco de horas e nem
compensação da jornada de
trabalho a ser feita. Assim, foram
consideradas devidas as horas extras
pelo excesso da jornada de trabalho.

Os metalúrgicos da região Sul
Fluminense contam com os serviços
gratuitos do Departamento Jurídico
do sindicato nas áreas, trabalhista,
previdenciária, entre outras. Se você
tiver alguma dúvida quanto aos seus
direitos ou quer entrar com um
processo contra alguma empresa,
procure o seu sindicato. O atendi-
mento é gratuito e toda condução
do processo é feita sem custo para
o trabalhador.

Local:
Na Avenida São Lucas, antiga 208,
próximo ao Royal

Os trabalhadores da empresa
capixaba conquistaram, no acordo
coletivo 2009/2011, 13,4% de
reajuste salarial. A proposta, com
vigência de dois anos, garantiu 6,5%
de reajuste em set/2009 e mais 6,5%
em set/2010, totalizando 13,4% de
reajuste (INPC + 2% a cada ano);
abono de R$ 2,4 mil divididos em
duas parcelas e uma carteira
recheada de benefícios, se compa-
rado a outras empresas siderúrgicas
no ES.

Para o presidente do Sindimetal,
Roberto Pereira, a proposta da
empresa está na média, mas peca
na vigência. "Dois anos é muito
tempo. A estratégia dos empresários
é afastar os trabalhadores dos
sindicatos. Os abonos e bônus
oferecidos são iscas que fisgam os

Metalúrgicos da Samarco conquistam
13,4% de reajuste

Esses valores foram acordados há dois anos

Psicoterapia
Os sindicalizados têm 50% de

desconto no atendimento com a
psicóloga Lúcia Guilhermina Alves.
O atendimento é às terças, de 8h
às 17h, na subsede em Barra
Mansa. Mais informações (24)
3323-1584 / 8809-9733.

trabalhadores nas suas necessidades
imediatas, mas é um engodo lá na
frente”, explica o presidente.

A Samarco reajustou vários
benefícios como auxílio alimenta-
ção, que passou a ser de R$ 345 a
partir de set/09 e R$ 380 a partir
de set/10. Era de R$ 240,00. Vale
livro e material escolar foi
reajustado em  R$ 300 e será pago
em jan/10, e R$ 400, em jan/11.
Era de R$ 270.  A cesta natalina
agora é R$ 400. Era R$ 270.

O Acordo também contemplou
reajustes no auxílio creche;
reembolso educação e anistiou as
dívidas dos trabalhadores. Além
disso, o Sindimetal passou a ter oito
horas do treinamento dos traba-
lhadores para fazer formação
sindical.


