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CAMPANHA SALARIAL - METALSUL -2013

Sindicato dos Metalúrgicos
do Sul Fluminense levou a
proposta de 7,7% de reajuste
salarial aos trabalhadores das
empresas vinculadas ao
sindicato patronal (Metalsul) na
última segunda-feira (17/6).

Na semana passada, sexta-feira
(14), os trabalhadores da AAbreu,
Saint Gobain, White Martins,
Rimet e Xerox participaram da

Trabalhadores recusam
proposta do MetalSul

votação das propostas apresen-
tadas em separado. E, na
segunda-feira (17), em assembleia
realizada em Volta Redonda, Barra
Mansa e Resende, trabalhadores
das demais empresas represen-
tadas também pelo Metalsul
participaram da votação do acordo
coletivo de trabalho 2013/2014.
Todas as propostas foram
recusadas pela grande maioria.

Esta foi a primeira proposta
levada aos trabalhadores que
deixaram claro que o que eles
desejam está longe de ser o
que foi apresentado. Aumento
de salário, melhorias nas
condições de trabalho e outros
benefícios.

Próxima mesa de negociação com
o sindicato patronal está marcada
para segunda-feira (24/6).

Saiba sobre a ação de
recuperação das perdas do

FGTS dos trabalhadores

PRÓXIMA MESA DE NEGOCIAÇÃO COM O SINDICATO
PATRONAL ESTÁ MARCADA PARA 2ª-FEIRA (24/6)

A direção da Cinbal, em
reunião com o sindicato dos
metalúrgicos, apresenta
proposta com apenas o
rejuste do salário baseado no
INPC (7,16), a ser pago a
partir do mês de maio.

O sindicato estará
realizando votação na
próxima terça-feira (25), na
empresa.
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2013/20142013/20142013/20142013/20142013/2014A ação de recuperação das perdas do
FGTS dos trabalhadores surgiu do fato de que
desde 1999 não estão corrigindo o saldo do
Fundo de Garantia como determina a lei e
isto está causando um rombo de bilhões de
reais nas contas dos trabalhadores. As perdas
chegam a 88,3%, um verdadeiro crime
econômico contra a classe trabalhadora, e são
resultado da manipulação da TR (Taxa de
Referência), que incide no cálculo do FGTS.

A partir daí, recentemente, a Força
Sindical entrou com uma ação na Justiça
cobrando a diferença da correção monetária
que não está sendo aplicada no FGTS (Fundo

de Garantia do Tempo de Serviço). E assimE assimE assimE assimE assim
que a Força Sindical nacional ganharque a Força Sindical nacional ganharque a Força Sindical nacional ganharque a Força Sindical nacional ganharque a Força Sindical nacional ganhar
essa ação, da qual o Sindmetal-SFessa ação, da qual o Sindmetal-SFessa ação, da qual o Sindmetal-SFessa ação, da qual o Sindmetal-SFessa ação, da qual o Sindmetal-SF
faz parte, os associados serãofaz parte, os associados serãofaz parte, os associados serãofaz parte, os associados serãofaz parte, os associados serão
chamados ao sindicato para trazeremchamados ao sindicato para trazeremchamados ao sindicato para trazeremchamados ao sindicato para trazeremchamados ao sindicato para trazerem
seus documentos e se qualificarem aoseus documentos e se qualificarem aoseus documentos e se qualificarem aoseus documentos e se qualificarem aoseus documentos e se qualificarem ao
processo.processo.processo.processo.processo.

A remuneração das contas do Fundo
segue uma fórmula: Taxa Referencial (TR)
mais juros de 3% ano. Como o governo vem
reduzindo aos poucos a correção da TR –
até chegar a zero em setembro do ano
passado –, o reajuste das contas do Fundo
também diminuiu.
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Dia 4 de julho,
a partir das 15h
Na sede do Sindicato do Retiro
(Av. Antonio de Almeida, 603)

Música ao vivo com
Ziza e bandaZiza e bandaZiza e bandaZiza e bandaZiza e banda
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1º prêmio: liquidificador
2º prêmio: batedeira
3º prêmio: ventilador
4º prêmio: sanduicheira

Realização: Sindicato dosRealização: Sindicato dosRealização: Sindicato dosRealização: Sindicato dosRealização: Sindicato dos
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Apoio: Drogaria RetiroApoio: Drogaria RetiroApoio: Drogaria RetiroApoio: Drogaria RetiroApoio: Drogaria Retiro

5º prêmio: edredon
6º prêmio: micro-ondas
7º prêmio: poupança de R$ 1.000
8º prêmio: poupança de R$ 1.500

 SINDICATO INFORMA:

Assistência Jurídica sobre
“Hora de Refeição” da CSN

terá 50 senhas de
atendimento por dia

A direção do Sindicato dos
Metalúrgicos do Sul Fluminense
informa que a partir da semana que
vem o atendimento jurídico sobre
o processo da “Hora de Refeição”
da CSN será feito através da
distribuição de no máximo 50
senhas, sendo 25 para o
atendimento na parte da manhã e
25 atendimentos na  parte da tarde.

A decisão foi tomada em
função do tempo de atendimento
que cada trabalhador precisa ter

para troca de informações e
esclarecimentos. Garantindo assim
melhor qualidade no atendimento.

Portanto, do dia 25/6, o
atedimento ao trabalhador da
CSN que faz parte do processo da
“Hora de Refeição” deverá
comparecer a sede do sindicato
ainda pela manhã para garantir
uma das 50 senhas para o
atendimento, que permance
sempre às 3ª e 4ª feiras, no horário
de 8h às 12h e das 14h às 17h.

Sindicato apoia evento que
vai debater a contaminação
do bairro Volta Grande IV

O Sindicato dos Metalúrgicos
está apoiando a realização de
um debate, promovido pelo
Conselho Municipal dos Direitos
Humanos de Volta Redonda,
sobre a contaminação do bairro
Volta Grande IV.

O evento vai acontecer na
próxima terça-feira (25/6), às

17h, no Auditório da Prefeitura
de Volta Redonda (Praça Sávio
Gama, 53 - Aterrado). E contará
com a participação especial do
engenheiro João Thomaz.

É fundamental a participação
dos moradores e interessados no
tema, que poderão esclarecer
suas dúvidas.

Ganhos
indiretos, como
vale-refeição,
crescem mais
nos acordos

salariais
Segundo dados, as negociações salariais

com data-base neste primeiro semestre têm
conseguido, em geral, ganhos reais menores
do que os do ano passado, principalmente
devido à base elevada de 2012 e à inflação
em alta. Com as margens mais apertadas
neste ano, as categorias tentam compensar
com o que os economistas chamam de
salário indireto. A elevação generalizada nos
preços dos alimentos e a demanda por mão
de obra qualificada em alguns setores têm
garantido reajustes de até 25% nos tíquetes-
alimentação e ganhos em cláusulas sociais
como auxílios para saúde, creche e compra
de cesta básica.

O supervisor técnico do Departamento
Intersindical de Estatística e Estudos
Socioeconômicos (Dieese) no Pará, Roberto
Bentes, informa que os acordos fechados até
maio no Estado conseguiram pelo menos
recuperar a inflação do período. Em abril, o
Índice Nacional de Preços ao Consumidor
(INPC) acumulado em 12 meses chegou a
7,16%. Em 2012, na mesma comparação,
o aumento do indexador era de 4,88%.

Nos setores em que a demanda por mão
de obra está mais pressionada, os ganhos
com benefícios têm sido ainda maiores. Os
trabalhadores da construção civil do Rio de
Janeiro obtiveram 9% de reajuste salarial e
21,2% no tíquete-alimentação, de acordo
com dados do Dieese.

Segundo o presidente do sindicato, Renato
Soares: “Isso é mais uma reposição de perdas
do que uma compensação pelos reajustes
menores. Sabemos que a inflação elevada
dificulta na mesa de negociação e o ítem
alimentação é uma alternativa a ser levada
em consideração. São os chamados ganhos
indiretos”.


