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ASSEMBLEIA APROVARÁ PAUTA NO DIA 17/07
Campanha Salarial

No dia 17 de julho, o Sindicato apresentará a proposta de 
pauta da campanha salarial 2014/2015. Será o momento de 
definir as cláusulas sociais e econômicas, incluindo o índice de 
aumento a ser pedido.

O Sindicato reafirma a importância deste momento para a 
categoria. É hora de lotar a assembleia para deliberar sobre 
os rumos da campanha salarial. Mais uma vez metalúrgicos e 
metalúrgicas vão à luta para a conquista do aumento real e a 
ampliação dos direitos sociais. 

Para isso, a participação de todos é muito importante. É 
preciso que os companheiros também ajudem na mobilização 
e convocação dos trabalhadores. É hora de mostrar força e 
unidade, pois vamos entrar em campo para mais esta conquista.

Assembleia da Campanha Salarial
Aprovação da Pauta

Dia 17/07 às 18h
Local: Sede do Sindicato - Rua Ana Neri, 152 - Benfica

/sindimetalrio
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Apesar de uma pequena parcela da sociedade – direitistas e 
outros – tentar de tudo para fazer da copa do mundo um desastre, 
tudo tem ocorrido da melhor maneira. Com isso, o movimento 
‘Não vai ter copa’ desapareceu. Até porque os jogos estão aí pra 
quem quiser ver.

A copa já revelou como belos são os estádios. Os gringos 
estão encantados. Até mesmo o hermano Messi disse como 
era significativo jogar no Maracanã. Outras seleções, como 
Alemanha e Holanda, mostraram toda sua simpatia pelas terras 
brasileiras. E a população soube retribuir, comemorando, lotando 
os estádios e participando desta grande festa.

Vendo que a Copa é um sucesso, a elite conservadora realizou 
um dos atos mais vexatórios dos últimos tempos, quando xingou a 
Presidente da República, na abertura em SP, onde estavam vários 
chefes de estado. Não concordar e fazer oposição é um direito, 
mas acima de tudo deve prevalecer o bom senso e o respeito.

Faço um paralelo com a nossa campanha salarial. Neste 
período, os metalúrgicos estarão unidos para este importante 
momento de nossas vidas. Estaremos nas ruas, nas fábricas 
e estaleiros defendendo melhores condições pra nós e 
nossas famílias. Enfrentaremos também uma elite empresarial 
conservadora e que não deseja repartir essa imensa riqueza que 
ajudamos – e muito – a produzir.

Vamos em frente fazer uma grande campanha. Essa nação 
formada por trabalhadores também vai mostrar que neste 
campo sabemos atuar com garra e determinação. Vamos à luta 
conquistar essa vitória!

Teve Copa e 
vai ter campanha 

salarial forte

Acidentes de Trabalho: 
Conheça seus direitos
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O trabalhador que sofre acidente de trabalho ou adquire uma 
doença ocupacional, causando-lhe uma invalidez permanente, 
tem direito de receber da empresa uma indenização ou pensão 
vitalícia, além do seguro previsto na Convenção Coletiva de 
Trabalho vigente e indenização pelos danos morais sofridos.

Cumpre ressaltar que o recebimento da aposentadoria por 
invalidez pelo INSS não exclui o direito da pensão vitalícia pela 
empresa. Assim, além do valor da aposentadoria por invalidez, o 
trabalhador fará jus ao recebimento a uma pensão equivalente ao 
salário pago pela empresa.

A empresa ainda está obrigada a arcar com todas as despesas 
contraídas em razão do acidente/doença ocupacional. Da mesma 
maneira, o trabalhador que se afastar pelo INSS, recebendo 
auxílio doença acidentário, mesmo que a invalidez não seja 
permanente, tem direito a receber, pelo período que ficou 
afastado, a indenização das despesas do tratamento e dos lucros 
cessantes, estes últimos equivalem aos salários que deixou de 
receber.

Prefeito do Rio vai 
desapropriar o Rio Nave

O Sindicato esteve no dia 19 com o prefeito do Rio, Eduardo Paes, 
para buscar uma solução para o canteiro do Rio Nave. A reunião foi 
articulada pelo ex-deputado Edmilson Valentim, que foi presidente da 
Frente Parlamentar em Defesa da Indústria Naval, e contou também 
com a presença do Secretário de Estado, Julio Bueno, o secretário 
do Sinaval, Sergio Leal, e o presidente do Rio Nave, Mauro Campos. 
O Sindicato foi representado pelo presidente Alex Santos e o diretor 
Luiz Guimarães (Raral).

Na reunião, o prefeito se sensibilizou com a situação dos 
trabalhadores e se comprometeu com a desapropriação da área para 
manutenção dos postos de trabalho e o contínuo desenvolvimento da 
indústria naval. 

O Sindicato já havia conseguido também o apoio do governador 
Pezão (foto abaixo). Nessa reunião, também estiveram presentes os 
diretores Willian Saraiça e Jesus Cardoso.
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Conquistas na Litografia Valença

Metalúrgicos conquistam
PLR na Fabrimar

Com uma forte presença do Sindicato, os trabalhadores aprovaram 
em assembleia, no dia 10 de junho, a PLR (Participação de Lucros 
e Resultados) de R$ 1.300,00. A PLR será paga com antecipação 
de 40% em setembro e os 60% com a apuração de metas. Segundo 
o diretor Alexandre Cavalcante, agora o objetivo é buscar o cartão 
alimentação para os funcionários da Fabrimar.

Greve da Brafer termina com 
vitória dos trabalhadores

Teve um fim vitorioso a 
greve dos trabalhadores da 
Brafer. A PLR que era de R$ 
3.000 passou para R$ 5.000 
com R$ 4.000 de antecipação. 
Houve também a conquista do 
reajuste de R$ 50,00 no cartão 
alimentação (que passou para 
R$ 350,00), de um abono de 
R$ 350,00 no Natal. Os cinco 
dias de greve também foram abonados.

Os trabalhadores da 
Litografia Valença fizeram 
um paralisação na manhã 
do dia 16. A direção do 
Sindicato esteve presente 
e em reunião com a 
empresa acertou diversos 
pontos apresentados 
pelos trabalhadores.

A pauta acordada define o pagamento da PLR de R$ 900,00 em 
fevereiro de 2015, o enquadramento salarial e funcional de 180 
pessoas, a apresentação de um Plano de Cargos e Salários até 30 de 
julho e a substituição do cartão da cesta básica. A empresa também 
se comprometeu a apresentar aos funcionários uma nova dinâmica 
de compra, desconto e pagamento para o auxílio farmácia. 

Cartão alimentação na Lansa
Depois de um dia de paralisação, os trabalhadores da Lansa 

decidiram encerrar a greve após a conquista do cartão de alimentação 
de R$ 100,00.

O diretor André Reis parabenizou os trabalhadores “por mais uma 
vitória. Isso prova que o Sindicato nada mais é que o próprio trabalhador 
e nós diretores somos apenas a ferramenta em suas mãos”. O diretor 
Bira informou que “agora a luta é pelo plano de saúde e o plano de 
cargos e salários. Vamos buscar esses direitos junto com a nossa 
campanha salarial que em breve estará nas ruas”.

Acordo de PLR na FMC
Após várias negociações com 

a FMC, foi aprovada a proposta 
de pagamento de PLR. Se for 
atingido a meta de 100%, cada 
trabalhador receberá dois salários 
e meio. Agora, o Sindicato vai em 
busca do cartão alimentação para 
os funcionários da empresa.

Trabalhadores da 
EBE e EBSE suspendem greve

A greve começou no dia 9 
de julho e durou cinco dias. Os 
trabalhadores e as empresas já 
haviam acordado a equiparação 
salarial na EBE e EBSE, a troca 
da data-base para 1º de maio 
nas empresas que fabricam 
módulos na Nuclep, o fim do 
desvio de função e a PLR de 
um salário nominal.

Além de confirmar os pontos citados acima, os funcionários querem 
a readmissão dos cinco cipeiros demitidos, a volta ao trabalho da 
companheira Nilcenei, o aumento do cartão alimentação, reajuste 
salarial de 9,5%, hora extra na EBSE de 100% e folga na sexta-feira 
na semana do pagamento. As negociações continuam na justiça.

Onde tem luta, tem conquista!

Pauta na Eurobras tem avanços
A pauta de reivindicações enviada à Eurobras já obteve avanços. 

Ficou acordado que o vale refeição passa de R$ 16,00 para R$ 23,00. 
Ela também se comprometeu a fazer um estudo da PLR a partir 
de novembro e a reforma do banheiro já foi realizada. A Eurobras 
ainda afirmou que dará um fim ao desvio de função e ao atraso nos 
contracheques. 

Denúncias na Estrutec
O Sindicato esteve recentemente na Estrutec apurando algumas 

denúncias de trabalhadores. A empresa já sinalizou com uma reunião 
onde serão apresentadas todas as questões dos funcionários.
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Fitmetal e CTB denunciam 
práticas antissindicais na OIT

Representantes da CTB e da Fitmetal estiveram na sede da 
Organização Internacional do Trabalho (OIT), localizada em Genebra, 
Suíça, para entregar um documento que denuncia o Estado brasileiro 
por práticas antissindicais.

O ato contou com a participação das centrais sindicais e do diretor 
do Sindimetal-Rio e secretário-geral da Fitmetal, Wallace Paz, do 
secretário-geral UISMetal, Francisco José, e do Divanilton Pereira, 
secretário de relações internacionais da CTB.

No documento entregue à diretora do Departamento de Normas 
Internacionais de Trabalho, Cleópatra Doumbia-Henry, há um 
destaque aos interditos proibitórios, prática muito utilizada pela justiça 
brasileira para impedir que trabalhadores e suas organizações lutem 
por seus direitos constitucionais.

Sindimetal é homenageado 
no I congresso da Fitmetal

Nos dias 30 e 31 de maio, ocorreu, em São Paulo, o primeiro 
congresso da Fitmetal (Federação Interestadual de Metalúrgicos 
e Metalúrgicas do Brasil). Na ocasião, o Sindimetal-Rio foi um dos 
homenageados pela sua história de luta contra a ditadura militar. 

O congresso, que teve como tema “Valorizar o trabalho para 
avançar o Brasil”, reconduziu Marcelino da Rocha para presidir a 
Fitmetal. “O mais importante da realização desse Congresso são as 
consequências, os debates e as conclusões daqui tiradas”, afirmou 
Marcelino. Estiveram presentes no evento 36 entidades sindicais 
de nove estados brasileiros: Maranhão, Rio de Janeiro, Minas 
Gerais, São Paulo, Bahia, Rio Grande do Sul, Sergipe, Pernambuco, 
Amazonas.

Além do Sindimetal, também foram homenageados os companheiros 
Maurício Ramos (diretor do Sindimetal), Renato Artur (ex-secretário-
geral do Sindicato na década de 80) e João Batista Lemos.

“Uma das primeiras ações 
quando fui contratado foi 
me filiar ao Sindicato”

O metalúrgico Renato 
Artur Nascimento foi um 
dos homenageados pela 
FitMetal no seu primeiro 
congresso. Renato foi 
por duas vezes diretor 
do Sindimetal no final da 
década de 80. 

“Sou comunista por 
formação e uma das 
primeiras ações que 
fiz quando fui contratado foi me filiar ao Sindicato”, declara com 
orgulho Renato Artur, que conta um pouco mais da sua história como 
metalúrgico.

“Quando foi montada a chapa eu já tinha trocado de empresa por 
problemas de perseguição, por alguns meses, no começo de 1987, 
mas depois já estava na chapa e não voltei mais. Fomos eleitos tendo 
à frente o companheiro Washington da Costa (falecido recentemente), 
como presidente e eu como secretário-geral. Renato ainda esteve na 
direção posterior, que teve como presidente Carlos Manoel e ele no 
Conselho Fiscal. 

Reivindicações na Konus Icesa
Em assembleia realizada com os trabalhadores da Konus Icesa 

no dia 09 de junho, foi criada uma pauta de reivindicação cobrando 
a PLR e o plano de cargo e salário, entre outros pontos. O Sindicato 
está cobrando uma posição da empresa.

Direitos trabalhistas na Haga Tec
No dia 11 de junho aconteceu uma assembleia para cobrar da Haga 

Tec os direitos dos trabalhadores, que estão com atraso de salário e 
do 13º, as férias, FGTS e INSS.

Onde tem luta, tem conquista!PELAS FÁBRICAS

Sede em Nova Iguaçu
A partir do dia 07 de julho, a subsede de Nova Iguaçu estará em 

novo endereço: Rua Iracema Soares Pereira Junqueira, nº 85, salas 
403, 404 e 405, próximo à Polícia Federal e ao lado do Gabinete da 
Prefeitura.


