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Assembleia-geral
Pauta:  Aprovação do índice da campanha salarial e prestação de contas de 2011-2012

Data: 5 de setembro   Horário: 17h30    
Local: Sede do Sindimetal (Rua Ana Neri, 152 - Benfica)

Nesta quinta-feira (5/09), às 17h30, os metalúrgicos do 
Rio de Janeiro definirão, em assembleia, o índice de rea-
juste que será negociado com o sindicato patronal. A ca-
tegoria exige a reposição da inflação mais o aumento real 
de salário. 

Esta será a segunda assembleia da campanha salarial 
deste ano, a primeira definiu a pauta de reivindicação em 

relação às cláusulas sociais, que já foi apresentada ao patro-
nato.  Após a atividade do dia 5/09, o Sindicato levará a pauta 
finalizada com o índice aprovado pelos trabalhadores. Uma 
agenda de negociações será, então, programada. 

É importante a mobilização imediata dos trabalhadores, 
primeiramente participando da assembleia na quinta-feira, e, 
em seguida, convocando cada companheiro nas fábricas. So-
mente com a pressão dos metalúrgicos é que será possível 
conquistar um salário digno para todos.

Prestação de contas

Na assembleia do dia 5/09 também será apresentada pela 
direção do Sindicato a prestação de contas da entidade para 
os anos de 2011-2012. Os trabalhadores vão poder avaliar, 
democraticamente, e aprovar ou não os gastos do Sindicato.



Ministra do TST visita o Sindimetal 
e aborda a súmula 277

O Sindimetal-Rio rece-
beu, no dia 19 de agosto, 
em sua sede, a visita da 
ministra do Tribunal Supe-
rior do Trabalho (TST), De-
laíde Alves Miranda Aran-
tes (foto), que falou sobre 
sua atuação na justiça bra-
sileira e, em especial, sobe 
a súmula 277.Participaram 
do debate, os diretores do 

Sindicato, advogados e funcionários do departamento jurídico. Também 
esteve presente o pesquisador da Fiocruz, Jairo da Motta.

A ministra agradeceu pelo convite e disse que como cidadã tem com-
promisso com uma sociedade melhor. A ministra falou ainda do dia-a-dia 
do Tribunal e informou que julga cerca de mil processos por mês.

Súmula 277

A súmula 277 foi alterada pelo TST, atendendo a uma reivindicação 
histórica do movimento sindical. O texto anterior dizia que as condições 
de trabalho alcançadas por força de sentença normativa, convenção ou 
acordos coletivos, vigoravam apenas no prazo assinado, não integran-
do, de forma definitiva, os contratos individuais de trabalho. Agora, fica 
instituída a chamada Ultratividade. Ou seja, além de integrarem os con-
tratos individuais de trabalho, as cláusulas normativas dos Acordos e 
Convenções somente poderão ser modificadas ou suprimidas mediante 
negociação coletiva, ainda que o prazo de validade destes instrumentos 
tenha expirado.

Segundo a ministra, as entidades patronais fazem uma grande pressão 
para alterar essa decisão. Delaíde informou que existe uma ação orques-
trada contra a súmula 277. Para ela, é importante que o movimento sin-
dical se agregue na defesa da súmula 277, assim como em outros temas 
que tratam de questões trabalhistas que estão no Congresso Nacional.

A ministra disse ainda que espera encontrar o Sindicato em outras 
reuniões e debates e que o TST está aberto para recebê-los.

Usimeca fecha PLR 2013
Os trabalhadores da Usimeca conseguiram uma importante vitória com 

a aprovação da PLR 2013. Essa vitória foi fruto de uma luta que unificou o 
Sindicato, os trabalhadores e a comissão de PLR. O Sindimetal-Rio segue 
firme na luta por mais avanços ao lado dos trabalhadores da empresa. 

Trabalhadores debatem 
jornada na Rassini

Os trabalhadores da Rassini promoveram um profundo debate sobre 
suas jornadas de trabalho. Fruto desse debate, onde o Sindimetal-Rio se 
fez presente, a categoria conquistou a redução da jornada de trabalho, 
o direito à uma hora de almoço, mais descanso e saída mais cedo da 
fábrica aos sábados.
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Sindicato e trabalhadores 
garantem acordos com a Fabrimar

Após as denúncias informadas pelos trabalhadores da Fabrimar, o Sin-
dicato se reuniu com a direção da empresa e apresentou os problemas 
relatados pelos funcionários. No dia 27 de agosto, o Sindimetal-Rio rea-
lizou uma assembleia com a categoria, mostrando os pontos acordados, 
garantindo assim uma vitória para os trabalhadores, que unidos consegui-
ram diversas conquistas. 

Entre os itens acordados estão: Fim das ofensas feitas por chefes aos 
trabalhadores e às mulheres operárias. Apesar da empresa não reconhe-
cer esse problema e que entende que é possível “o reforço de conceitos 
como atitude e postura” e que está fechando um programa de treinamento 
voltado aos supervisores; Expansão do prêmio de produção; Elaboração 
do plano de cargos e salários aos trabalhadores da Fundição e Polimento; 
Pagamento de insalubridade aos trabalhadores deslocados da montagem 
(fábrica I para II); Respeito aos 15 minutos de lanche e melhoria da sua 
qualidade.

Sobre a pressão para a obrigação de fazer serão, a empresa afirmou 
que não compactua desta postura e que irá reforçar o entendimento com 
os gestores. E por fim a garantia da ginástica laboral para os funcionários.

Além da relação dos acordos citados acima, o importante foi a grande 
participação dos trabalhadores, que unidos reforçaram a necessidade de 
um melhor trato entre gestores e funcionários. O Sindicato orienta para 
que os trabalhadores continuem atentos para que todos os pontos sejam 
cumpridos e que melhore a situação do dia a dia na empresa.

O caso serve ainda para as outras empresas, onde gestores costu-
mam não tratar seus funcionários com o respeito merecido. Caso algum 
problema aconteça, é importante que os trabalhadores levem a situação 
ao Sindicato para que todas as providências sejam tomadas.


