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Sul Fluminense, 25/6/2013. Boletim nº 1018

CAMPANHA SALARIAL 2013 / 2014

Em reunião realizada ontem (24/6) o Sindicato Patronal MetalSul – após a
recusa geral nas votações acontecidas na semana passada – apresentou novas
proposta para o Acordo Coletivo 2013. Lembrando que todos os benefícios são
retroativos a MAIO/2013. Veja abaixo as propostas apresentadas:

Nova negociação com o MetalSulNova negociação com o MetalSulNova negociação com o MetalSulNova negociação com o MetalSulNova negociação com o MetalSul

Reajuste Salarial: 8%, para os salários até
R$ 5.076,00. Para os salários acima deste
valor o aumento será fixo em R$ 407,00.

Piso salarial: R$ 929,00

WHITE MARTINS

Reajuste Salarial: 8%

Cartão Alimentação: R$ 120,00, com
10% de participação do funcionário

PPR: R$ 680, igual ao valor pago na
Convenção Coletiva de Trabalho

AABREU

Reajuste Salarial: 8%, para os salários
até R$ 3.000,00. Para os salários acima
deste valor o reajuste será pelo INPC
(7,16%).

Piso Salarial: R$ 960,00

Cesta Básica e Cartão Alimentação: R$
140,00

PPR: 45% de antecipação da PPR (valor
mínimo de R$ 1273,00)

SAINT-GOBAIN

> Reajuste Salarial: 8%;
> Piso Salarial:

Empresas com até 50 funcionários – R$ 750,00;
Empresas de 51 a 380 funcionários – R$ 810,00;
Empresas de 381 a 680 funcionários – R$ 870,00;
Empresas com mais de 680 funcionários – R$ 960,00;

> PPR: R$ 680,00, pagos em duas parcelas iguais, sendo a 1ª paga até
1/2/2014 e a 2ª até 1/8/2014.

Algumas empresas apresentaram
diferenciação na proposta. São elas:

Confira no verso as datas e locais das votações.



Diretor da Comunicação:
Bartolomeu Citeli

Texto e diagramação:
Assessoria de Comunicação

Fale conosco:
comunicacao.smsf@terra.com.br

Jornal do Sindicato dos TJornal do Sindicato dos TJornal do Sindicato dos TJornal do Sindicato dos TJornal do Sindicato dos Trabalhadores Metalúrgicos do Sul Fluminenserabalhadores Metalúrgicos do Sul Fluminenserabalhadores Metalúrgicos do Sul Fluminenserabalhadores Metalúrgicos do Sul Fluminenserabalhadores Metalúrgicos do Sul Fluminense
Volta Redonda: Rua Gustavo Lira, 9 - Centro - Telefax: (24) 2102-2800

Subsede: Avenida Antônio de Almeida, 603 - Retiro - Tel: (24) 3346-6179
Barra Mansa: Rua Ary Fontenelle, 362 - Estamparia - Tel: (24) 3323-1584

Resende: Rua Dr. Tavares, 130, Centro - Telefax: (24) 3360-9895
wwwwwwwwwwwwwww.sindmetalsf.sindmetalsf.sindmetalsf.sindmetalsf.sindmetalsf.org.org.org.org.org.br.br.br.br.br

DDDDDAAAAATTTTTAS E LAS E LAS E LAS E LAS E LOCAIS DOCAIS DOCAIS DOCAIS DOCAIS DAS VAS VAS VAS VAS VOOOOOTTTTTAÇÕESAÇÕESAÇÕESAÇÕESAÇÕES:::::

Quarta-feira (26/6), entre 5h30 e 13h30
Portaria da empresa

WHITE MARTINS

Quarta-feira (26/6), entre 6h e 17h30
Portaria da empresa

SAINT-GOBAIN

Quarta-feira (26/6), entre 6h30 e 15h30
Portaria da empresa

AABREU

*A votação das demais empresas*A votação das demais empresas*A votação das demais empresas*A votação das demais empresas*A votação das demais empresas
acontecerá nas sedes do Sindicato,acontecerá nas sedes do Sindicato,acontecerá nas sedes do Sindicato,acontecerá nas sedes do Sindicato,acontecerá nas sedes do Sindicato,
na próxima quinta-feira (27/6),na próxima quinta-feira (27/6),na próxima quinta-feira (27/6),na próxima quinta-feira (27/6),na próxima quinta-feira (27/6),
entre 17h e 18h30.entre 17h e 18h30.entre 17h e 18h30.entre 17h e 18h30.entre 17h e 18h30.

Trabalhador, esta é uma hora de decisão! Na opinião
do sindicato, o avanço nas propostas ainda não foi
satisfatório! Se você concorda, vamos votar mais uma
vez NÃO e lutar juntos por mais avanços! Para isso é
preciso que você, trabalhador, participe votando.

Os trabalhadores do turno, da área de
Centrifugação, do setor de Cimentação e
Máquinas, estão sendo obrigados a trabalhar
em suas folgas. Eles comunicaram ao sindicato
que a supervisão está forçando-os a trabalhar
sob ameaça de demissão. O Sindmetal-SF já
fez contato com o setor de RH da Saint-Gobain,
que garantiu que fará um levantamento da
situação e, se a informação for procedente,
tomará as devidas providências para que isso

Trabalho sem folga na Saint-Gobain
não aconteça mais, afinal, é uma situação ilegal.
O sindicato está acompanhando o desenrolar
deste caso perto e com os olhos bem abertos!

Tem supervisor achando que pode fazer o que
bem entende, mas o trabalhador tem
representação. O sindicato, mesmo com a
grande demanda dos acordos coletivos, está
sempre atento às irregularidades apontadas pelo
trabalhador e tomando as providências para
que estas sejam eliminadas!

Sobre a antecipação da PPR:
O sindicato não acha correto o adiantamento da PLR, pois as empresasO sindicato não acha correto o adiantamento da PLR, pois as empresasO sindicato não acha correto o adiantamento da PLR, pois as empresasO sindicato não acha correto o adiantamento da PLR, pois as empresasO sindicato não acha correto o adiantamento da PLR, pois as empresas

usam desta artimanha para pressionar o trabalhador a aprovar o Acordousam desta artimanha para pressionar o trabalhador a aprovar o Acordousam desta artimanha para pressionar o trabalhador a aprovar o Acordousam desta artimanha para pressionar o trabalhador a aprovar o Acordousam desta artimanha para pressionar o trabalhador a aprovar o Acordo
Coletivo, na iminência de receber um dinheiro, que já é seu de direito.Coletivo, na iminência de receber um dinheiro, que já é seu de direito.Coletivo, na iminência de receber um dinheiro, que já é seu de direito.Coletivo, na iminência de receber um dinheiro, que já é seu de direito.Coletivo, na iminência de receber um dinheiro, que já é seu de direito.
Ainda mais no caso da SaintAinda mais no caso da SaintAinda mais no caso da SaintAinda mais no caso da SaintAinda mais no caso da Saint-----Gobain, que este pagamento já estáGobain, que este pagamento já estáGobain, que este pagamento já estáGobain, que este pagamento já estáGobain, que este pagamento já está
agendado para julho. O sindicato pediu que essa clausula fosse retiradaagendado para julho. O sindicato pediu que essa clausula fosse retiradaagendado para julho. O sindicato pediu que essa clausula fosse retiradaagendado para julho. O sindicato pediu que essa clausula fosse retiradaagendado para julho. O sindicato pediu que essa clausula fosse retirada
da proposta, mas a empresa recusou, afirmando ser a vontade dada proposta, mas a empresa recusou, afirmando ser a vontade dada proposta, mas a empresa recusou, afirmando ser a vontade dada proposta, mas a empresa recusou, afirmando ser a vontade dada proposta, mas a empresa recusou, afirmando ser a vontade da
maioria. Vmaioria. Vmaioria. Vmaioria. Vmaioria. Veremos nas urnas se é de fato!eremos nas urnas se é de fato!eremos nas urnas se é de fato!eremos nas urnas se é de fato!eremos nas urnas se é de fato!


