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CAMPANHA SALARIAL 2013

Em reunião realizada na última terça-
feira (11/6) com o Sindicato dos
Metalúrgicos do Sul Fluminense, as
empresas ligadas ao sindicato patronal
MetalSul apresentaram sua nova proposta
para o Acordo Coletivo 2013/2014, com
apenas o reajuste salarial de 7,7% e 8%
de reajuste no piso salarial.  A maioria das
empresas não apresentou nada de
diferente nas demais cláusulas. Sabemos
que quase todas essas empresas têm
plenas condições de oferecer muito mais
do que apresentaram!

Tem até empresa oferecendo “esmola”
de R$ 100,00 – como um empréstimo –
para aliviar o bolso do trabalhador, já na
certeza de que o acordo vai demorar a
fechar, e assim passar por bom moço. Já
que a empresa está tão disposta a ajudar,
deveria dar então um reajuste descente
antecipado para que o trabalhador se sinta
seguro, e não um valor que, dependendo
do acordo fechado, será descontado nos

MetalSul apresenta proposta
com reajuste de apenas 7,7%

Reajuste Salarial: 7,7%
Piso Salarial: R$ 929,00

WHITE MARTINS

pagamentos posteriores. Não adianta
cobrir um santo e descobrir o outro!

O trabalhador não pode se deixar levar
na conversa das empresas, de que a
situação está difícil, e nem se amedrontar
frente às ameaças de que, se não aprovar
a proposta, o acordo irá demorar a sair.
Não importa o tempo que leve, o reajuste
será retroativo a maio. As empresas acham
que estão ganhando tempo oferecendo
reajustes fajutos, mas na verdade está
acumulando débitos com o trabalhador e
dando espaço para que a nossa luta se
fortaleça!

Vamos então mostrar a nossa força nas
urnas e recusar essa proposta tão fora do
contexto, já que temos outras empresas
oferecendo de 8 a 10% de reajuste, entre
outras vantagens.

Três empresas terão sua votação em
separado, por terem diferenciado a
proposta, embora não seja nenhum avanço
significativo. Essas empresas são: Saint-
Gobain, AAbreu e White Martins (que farão
votação em separado). Veja abaixo as
propostas apresentadas por essas empresas
e, no verso, as datas e locais das votações.

Reajuste Salarial: 7,7%
Piso Salarial: R$ 888,00
PLR: R$ 670,00
Cartão Alimentação: R$ 110,00

AABREU

Reajuste Salarial: 7,7%
Reajuste de 12% na Cesta Básica e no
Cartão-Alimentação - passando para
R$ 135,00

SAINT-GOBAIN
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A exemplo das empresas que estão indo
de vento em popa, temos a Saint-Gobain,
que acabou de fechar um contrato
milionário: a obra da Adutora do Agreste,
estimada em R$ 2,3 bilhões. Como se
debochasse da cara do funcionário, a
empresa distribuiu um comunicado
celebrando a entrega do primeiro tubo para
a obra, que tem previsão de conclusão
apenas em 2018. Ou seja, neste período
a empresa está garantida com um contrato
que representa “o maior negócio da
história da Saint-Gobain”, como afirmou
o diretor geral da empresa.

Na primeira fase da obra, a Saint-Gobain
assinou um contrato para entrega de 104
mil toneladas de tubos de DN500 a 1200mm.
Só nos próximos seis meses serão entregues
o equivalente a 20 mil toneladas de tubos

Saint-Saint-Saint-Saint-Saint-Gobain fecha o maior negócio de suaGobain fecha o maior negócio de suaGobain fecha o maior negócio de suaGobain fecha o maior negócio de suaGobain fecha o maior negócio de sua
história e oferece seu pior acordo coletivohistória e oferece seu pior acordo coletivohistória e oferece seu pior acordo coletivohistória e oferece seu pior acordo coletivohistória e oferece seu pior acordo coletivo

de ferro fundido de diversos diâmetros.
Inclusive, a empresa irá inaugurar o

Centro de Distribuição da Saint-Gobain
Canalização, próximo a Recife, para
atender, não apenas a este projeto, mas
também a outros contratos que estão sendo
fechados no nordeste, uma região em
“pleno desenvolvimento”, segundo diz o
próprio comunicado da empresa.

Ora, se a empresa já fechou e continuará
fechando contratos em uma região em
pleno desenvolvimento do nosso país,
logicamente pegará carona neste
desenvolvimento e, de acordo com a
proposta indecente oferecida pela
empresa, tem a clara intenção de deixar o
trabalhador para trás, oferecendo um
aumento miserável e nem discutindo os
demais itens da pauta de negociação.
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Sexta-feira (14/6), entre 5h30 e 13h30
Portaria da empresa

WHITE MARTINS

Sexta-feira (14/6), entre 6h e 17h30
Portaria da empresa

SAINT-GOBAIN

Sexta-feira (14/6), entre 6h30 e 15h30
Portaria da empresa

AABREU

*A votação das demais empresas
acontecerá nas sedes do Sindicato,
na próxima segunda-feira (17/6),
entre 17h e 18h30.

VVVVVamos mostrar às empesas que o trabalhador não éamos mostrar às empesas que o trabalhador não éamos mostrar às empesas que o trabalhador não éamos mostrar às empesas que o trabalhador não éamos mostrar às empesas que o trabalhador não é
bobo, votando bobo, votando bobo, votando bobo, votando bobo, votando NÃO nestas propostas medíocres! nestas propostas medíocres! nestas propostas medíocres! nestas propostas medíocres! nestas propostas medíocres!


