
Filiado a:

Informativo do Sindicato dos Metalúrgicos do Sul Fluminense Sul Fluminense,  16/05/2012. Edição nº 855

Campanha Salarial 2012
MetalSul apresenta proposta

de Reajuste Salarial
Após duas reuniões realizadas entre o Sindicato dos Metalúrgicos e o Sindicato Patronal (MetalSul),

depois de várias propostas recusadas em mesa, o Sindicato resolveu levar à votação a proposta
apresentada na terceira reunião, realizada no final da última semana. Apesar de o Sindicato saber que
não atende a expectativa nem a necessidade do trabalhador, e sabendo que há condições de melhorarem
essa proposta, o Sindicato achou melhor deixar que o trabalhador demonstre nas urnas sua insatisfação.

A proposta foi a seguinte:

Reajuste Salarial: INPC (4,88) + 1% de Aumento Real (=5,92%)
Piso Salarial:
Para as empresas de até 50 funcionários: R$684,00
Para as empresas de 51 a 380 funcionários: R$699,00
Para as empresas de 381 a 680 funcionários: R$758,00
Para as empresas com mais de 681 funcionários: R$ 848,00
* Para as empresas com até 50 funcionários, aplicaram 14% de aumento sobre o piso salarial. Para os demais pisos foi aplicado
o índice do reajuste, ou seja, 5,92%.
Com relação às outras clausulas econômicas e sociais, quase não tivemos avanços, a não ser a cláusula de entrega do PPP (Perfil Profissiográfico
Profissional). Agora, as empresas que entregarem o PPP após 30 dias da demissão pagarão uma multa de um salário base.

O Sindicato levará para votação essa proposta no próximo dia 17, quinta-feira, nos
seguintes locais e horários:

Saint-Gobain (BM): de 6h às 16h30min
Cilbrás – White Martins (BM): de 5h30min às 14h
AAbreu/AVA (VR): de 6h às 16h
BMB (Resende): 16h30min às 17h30min
Para todas as outras empresas não citadas acima, a votação será realizada na sede e nas

subsedes do Sindicato dos Metalúrgicos. Em Volta Redonda, na Rua Gustavo Lira, nº9,
Centro; em Barra Mansa, na Rua Ary Fontenelle, nº 362, Estamparia; e em Resende, na
Praça Esperanto, nº26, Sala 4, Campos Elíseos. O horário de votação nas sedes e subsedes
será entre 17h15min às 18h15 min.

Atenção! Os votos dos trabalhadores de todas as empresas serão contados juntos, pois não há
votação em separado. O resultado é um só: a soma de todos. O Sindicato recolherá todas as
urnas e haverá somente uma apuração e um só resultado!

Trabalhador, chegou a sua hora de decidir! Não podemos regredir, precisamos avançar!



Após o sucesso da Festa do Trabalhador 2012, na área de lazer da MAN Latin America, em Resende, no dia 1º de
maio, o Sindicato dos Metalúrgicos do Sul Fluminense repetiu a dose na segunda edição da festa, no último domingo
(06/05), na Ilha São João, em Volta Redonda.

Mais de 15 mil trabalhadores puderam comemorar seu dia ao lado de toda família e ainda concorreram a diversos
prêmios no melhor bingo da região e em sorteios extras nos intervalos das rodadas.

A festa começou às 14h30, com um show do cantor
Jorge Guilherme. “Este ano priorizamos a escolha por
artistas locais, para ajudarmos na promoção da cultura
da nossa região e para focarmos em melhores prêmios”,
revela o presidente Renato Soares Ramos. A criançada
também foi foco: uma área de lazer – com palhaços, pula-
pula, piscina de bolas e outras brincadeiras – ficou a
disposição delas durante todo o evento. O segundo show
do dia também foi voltado para os pequeninos: Os
Backyardigans.

Além disso, também se apresentaram no palco, nos
intervalos do Bingo: Victor Yuri, Banda Alternativa e o Grupo
Realce com o melhor do pagode, encerrando a festa. Foram
dez rodadas de bingo com os melhores prêmios, além de
sorteios extras de brindes arrecadados pelo Sindicato.

Confira ao lado a tabela de vencedores do Bingo!

Sindicato promove festa para mais de
15 mil trabalhadores e suas famílias

Promovida pelo Sindicato dos Metalúrgicos do Sul Fluminense, na figura de seu presidente
Renato Soares Ramos, a Festa do Trabalhador de 2012 arrecadou quase 4 mil kg de alimentos

e distribuiu, em suas duas edições, mais de 20 prêmios para seus associados.

Nas duas festas, foram sorteados, ao todo, 6 carros 0Km. O Presidente Renato Soares
adianta que na festa do ano que vem serão 10 carros 0Km!

Todo mundo concentrado no Bingo!

O Presidente Renato Soares, e os Diretores Almir e Zamboti, e os
premiados, Glaudeci de Melo e Charles Leite, ambos da CSN,
que irão dividir um carro 0Km

Os diretores Almir Paulino e Bartolomeu Citeli com o trabalhador
Francisco Miguel de Oliveira, da Votorantim, ganhador da
poupança no valor de R$ 5.000,00.

O Presidente Renato Soares e diretores Bartolomeu Citeli, Almir
Paulino, Orlando Zamboti e João Carlos, com a esposa do
ganhador da poupança de R$ 20.000,00, Sidnei Alves
Dellaprane, da White Martins.


