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Sul Fluminense, 17/5/2013. Boletim nº 985

MetalSul: sindicato patronal
oferece apenas INPC

No dia 7 de maio, o
sindicato se reuniu com o
MetalSul para entendimento
da pauta de reivindicações.
Ao final, ficou marcada nova
reunião para o dia 16 de
maio, ontem. Porém, na mesa
de negociação, as empresas
apresentaram, de todas as
cláusulas constantes da
pauta, somente o reajuste
pelo INPC (7,16%).

Com uma proposta dessas,
o processo já será iniciado com
mobilização de greve. Segundo
os patrões, as empresas passam
por momentos difíceis e não têm
mais o que oferecer. É a mesma
ladainha de todo ano.

A pauta foi entregue no dia
19 de abril, com apenas 12 itens.
O tempo decorrido foi mais do
que suficiente para que as
empresas pudessem fazer uma

proposta melhor, contem-
plando outros itens, como
aumento real, PLR e cartão
alimentação, entre outros.

Se o sindicato patronal pensa
que a negociação será moleza,
estão muito enganados. O
sindicato dará início às
assembleias e irá lutar por uma
proposta justa para os
trabalhadores. Se quiser pagar
para ver, verá!

VVVVVeja, no verso, a íntegra da pauta que foi entregue ao MetalSul.eja, no verso, a íntegra da pauta que foi entregue ao MetalSul.eja, no verso, a íntegra da pauta que foi entregue ao MetalSul.eja, no verso, a íntegra da pauta que foi entregue ao MetalSul.eja, no verso, a íntegra da pauta que foi entregue ao MetalSul.

Agora em quatro horários,
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sindicalizados da ativa
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Dra. Mayara
Sant’anna
- Nutricionista -

Os cerca de 240 ex-funcionários
da Tubonal, que durante alguns anos
atuou em Volta Redonda até a
empresa entrar em processo de
recuperação judicial, podem preparar
a conta bancária. O Sindicato dos
Metalúrgicos está finalizando o
processo para que eles possam
receber suas indenizações, dois anos
após o acordo fechado com a
direção da empresa, cuja sede fica
em Belo Horizonte, durante uma
assembleia de credores.

A Tubonal encerrou suas ativida-
des em Volta Redonda em junho de
2007. A empresa arrendou as insta-
lações da Fornasa e absorveu seus
trabalhadores, mas entrou em crise
financeira, situação que piorou a
partir do cancelamento do contrato

Fim da novela Tubonal
com outra empresa de Minas Gerais,
que lhe garantia o fornecimento de
matéria prima. Quando a Tubonal
deixou de funcionar na cidade do
aço, os empregados foram dispensa-
dos sem receber as indenizações e
com dois meses de salários não
pagos. Na época, o sindicato
conseguiu bloquear um crédito da
empresa para que os salários fossem
quitados, mas ficaram pendentes as
verbas rescisórias.

Pelo acordo fechado na
assembleia de credores – para o qual
o sindicato levou um grupo de ex-
empregados a Belo Horizonte – a
Tubonal vai desembolsar perto de R$
3 milhões. O pagamento vai ser
proporcional ao tempo de trabalho
de cada ex-empregado.
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1- REAJUSTE SALARIAL1- REAJUSTE SALARIAL1- REAJUSTE SALARIAL1- REAJUSTE SALARIAL1- REAJUSTE SALARIAL
As empresas do âmbito de representação do
METALSUL, a partir de 1º de maio de 2013,
deverão contemplar o INPC mais Aumento Real;

2- PISO SALARIAL2- PISO SALARIAL2- PISO SALARIAL2- PISO SALARIAL2- PISO SALARIAL
O piso salarial, a partir de 1º de maio deverá ser:

- Para trabalhadores abaixo de nível técnico no
valor de = R$ 918,25;

- Para trabalhadores que possuem nível técnico
no valor de = R$ 1.079,83;

3- PROGRAMA DE PARTICIPAÇÃO NOS3- PROGRAMA DE PARTICIPAÇÃO NOS3- PROGRAMA DE PARTICIPAÇÃO NOS3- PROGRAMA DE PARTICIPAÇÃO NOS3- PROGRAMA DE PARTICIPAÇÃO NOS
LUCROS E RESULTADOS - PLRLUCROS E RESULTADOS - PLRLUCROS E RESULTADOS - PLRLUCROS E RESULTADOS - PLRLUCROS E RESULTADOS - PLR
Valor mínimo de um piso salarial da categoria
para as empresas que não possuem indicadores.

4- MULTA  QUANTO AO ATRASO NO4- MULTA  QUANTO AO ATRASO NO4- MULTA  QUANTO AO ATRASO NO4- MULTA  QUANTO AO ATRASO NO4- MULTA  QUANTO AO ATRASO NO
PAGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO NOSPAGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO NOSPAGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO NOSPAGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO NOSPAGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO NOS
LUCROS E RESULTADOS - PLRLUCROS E RESULTADOS - PLRLUCROS E RESULTADOS - PLRLUCROS E RESULTADOS - PLRLUCROS E RESULTADOS - PLR
Em caso de atraso no pagamento da PLR a
empresa deverá acrescer 25% do valor por cada
mês de atraso.

5- ADICIONAL DE INSALUBRIDADE:5- ADICIONAL DE INSALUBRIDADE:5- ADICIONAL DE INSALUBRIDADE:5- ADICIONAL DE INSALUBRIDADE:5- ADICIONAL DE INSALUBRIDADE:
As empresas deverão pagar o adicional de
insalubridade nas áreas em que os trabalhadores
estiverem expostos a agentes nocivos, conforme
laudo técnico e condições ambientais, junto com
o sindicato.

6- CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL6- CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL6- CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL6- CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL6- CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
PROFISSIONALPROFISSIONALPROFISSIONALPROFISSIONALPROFISSIONAL
Conforme deliberado em Assembleia Geral, nas
cidades de Pinheiral, Volta Redonda, Barra
Mansa, Itatiaia, Porto Real, Quatis e Resende,

as empresas descontarão dos salários dos
empregados, não associados ao sindicato,
beneficiados por esta Convenção Coletiva de
Trabalho, durante sua vigência a partir da data
da assinatura do presente acordo, uma
contribuição assistencial no percentual de 1%
(um por cento) do salário base, limitada, cada
parcela, ao valor de R$ 50,00 (cinquenta reais)
ao mês, incluindo o 13º (décimo terceiro) salário,
em favor do SINDICATO DOS TRABALHADORES
NAS INDÚSTRIAS METALÚRGICAS, MECÂNICAS,
DE MATERIAL ELÉTRICO, DE MATERIAL
ELETRÔNICO E DE INFORMÁTICA DE BARRA
MANSA, VOLTA REDONDA, RESENDE, ITATIAIA,
QUATIS, PORTO REAL E PINHEIRAL.

§ 1º - Fica assegurado aos empregados o direito
de oposição, no prazo de 10 (dez) dias corridos,
contados da divulgação em boletim do sindicato
e jornal de grande circulação, que deverá ser feito
por requerimento individual e entregue
pessoalmente na secretaria do sindicato, tudo
conforme acordo judicial firmado com o Ministério
Público do Trabalho.

§ 2º - Fica vedado ao empregador ou seu
representante, assim considerado os gerentes,
prepostos, pessoal do RH ou de escritório de
contabilidade terceirizados, a adoção de quaisquer
procedimentos visando a induzir nos empregados
em proceder oposição ao desconto, sendo-lhes
empregados. O empregador ou seu representante
que descumprirem a determinação deste
parágrafo incorrerá nas penalidades legais.

7- HORAS EXTRAS7- HORAS EXTRAS7- HORAS EXTRAS7- HORAS EXTRAS7- HORAS EXTRAS
As horas extras prestadas de segunda à sexta
feira, deverão ser bonificadas em 80%.

Assegurando o pagamento das horas extras
prestadas aos sábados e domingos com
bonificação de 100%.

8- BONIFICAÇÃO DE FÉRIAS8- BONIFICAÇÃO DE FÉRIAS8- BONIFICAÇÃO DE FÉRIAS8- BONIFICAÇÃO DE FÉRIAS8- BONIFICAÇÃO DE FÉRIAS
As empresas deverão conceder aos seus
funcionários a bonificação de férias
correspondente a 50% do salário.

9- CARTÃO ALIMENTAÇÃO9- CARTÃO ALIMENTAÇÃO9- CARTÃO ALIMENTAÇÃO9- CARTÃO ALIMENTAÇÃO9- CARTÃO ALIMENTAÇÃO
As empresas deverão conceder aos seus
funcionários um cartão alimentação no valor de
R$ 200,00 (duzentos reais) mensais.

10- DA ESTABILIDADE0- DA ESTABILIDADE0- DA ESTABILIDADE0- DA ESTABILIDADE0- DA ESTABILIDADE
O empregado quando do retorno ao serviço do
auxilio doença, deverá ter a estabilidade pelo
prazo de um ano.

11– AVISO PRÉVIO11– AVISO PRÉVIO11– AVISO PRÉVIO11– AVISO PRÉVIO11– AVISO PRÉVIO
Considerando a Lei 12.506/2011 as empresas
darão aviso prévio, na demissão sem justa causa,
observando acréscimo de 03 dias a partir de 12
meses e um dia da admissão e assim mais 03
dias sucessivamente a cada ano e 1 dia até o
Maximo de 90 dias.

A empregadora só poderá exigir 30 dias de aviso
prévio do empregado, nos casos de pedido de
demissão, inclusive para efeito de indenização.

12-12-12-12-12- MANUTENÇÃO DAS DEMAIS CLÁUSULAS
DO ACORDO ANTERIOR DESDE QUE NÃO
CONFLITANTES COM AS PROPOSTAS CONSTANTES
DESTA PAUTA.

Volta Redonda, 04 de abril de 2013.

Pauta de reivindicações para a Convenção
Coletiva 2013/2014 - MetalSul


