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Sindimetal-Rio: Chapa 1 é eleita paRa a geStão 2015-2019
eleições Sindicais /sindimetalrio

Órgão oficial do Sindicato dos Metalúrgicos do Rio de Janeiro - Fundado em 1º de maio de 1917 - Ano 98 - Edição nº 151 - maio de 2015

Terminou no dia 30 de abril a eleição para a nova direção do Sindimetal-Rio. A chapa 1 – única inscrita – foi eleita, tendo à frente o 
metalúrgico Jesus Cardoso. A nova direção tomará posse no mês de julho.

Assim que tomar posse, a chapa de unidade já terá como grande tarefa a realização de uma grande campanha salarial, em um momento 
difícil para a classe trabalhadora, que luta para barrar o projeto de terceirização que está no Congresso Nacional. Essa chapa também ficará 
marcada pelos 100 anos do Sindicato, que serão comemorados no dia 1 de maio de 2017.

Para o presidente eleito, Jesus Cardoso, “esse é um momento de vitória dos trabalhadores. A mensagem que a gente manda a todos 
da nossa categoria é que fomos eleitos para lutar em prol do trabalhador, não vamos abrir mão dos nossos objetivos. Precisamos de um 
Sindicato forte e vamos juntos para a luta”. Foram 2543 votantes. A chapa 1 recebeu 2.454 votos. Brancos foram 75 e 14 nulos. A eleição 
ocorreu nos dias 28, 29 e 30 de abril.

lapa recebe ato unitário do 1º de maio
Milhares de trabalhadores e trabalhadoras comemoraram com 

muita alegria e disposição de luta o 1° de maio unificado do Rio de 
Janeiro. A atividade, iniciada às 15h nos Arcos da Lapa, foi organizada 
pelas centrais sindicais CTB, CUT, Conlutas, pelos partidos políticos 
PT, PCdoB, PSB, PCR, PSOL e PSTU e diversos movimentos sociais 
como a UBM, a UNE e a UEE-RJ.

A atividade marcou o ressurgimento da unidade de esquerda em um 
grande e importante ato político e cultural que há muito não acontecia 
na cidade. A palavra de ordem foi contra a retirada de direitos dos 
trabalhadores, em defesa da democracia e contra a corrupção, contra 
o PL 4330 e todas as medidas de ajuste fiscal que retiram direitos. 
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O PL 4330, que terceiriza o serviço, na prática significa o fim 
da CLT, uma conquista histórica dos trabalhadores. O projeto, 
se aprovado, vai precarizar ainda mais o trabalho. O salário de 
trabalhadores terceirizados é 24% menor do que o dos empregados 
formais, segundo o Dieese. Terceirizados trabalham, em média, 3 
horas a mais por semana do que contratados diretamente. 

Os terceirizados são os empregados que mais sofrem 
acidentes. Na Petrobrás, mais de 80% dos mortos em serviço 
entre 1995 e 2013 eram subcontratados. Com a nova lei, ficará 
mais difícil responsabilizar empregadores que desrespeitam os 
direitos trabalhistas porque a relação entre a empresa principal 
e o funcionário terceirizado fica mais distante e difícil de ser 
comprovada.

Após esta dura derrota sofrida na Câmara, o projeto segue para 
o Senado, onde o presidente Renan Calheiros (PMDB-AL) se 
posicionou contra a terceirização da atividade-fim das empresas. 
“Aqui não passará”, atestou Calheiros. A presidenta Dilma Rousseff 
já declarou ser contra a terceirização da atividade-fim.

O Sindicato e a categoria rejeitam veementemente este projeto. 
Vamos pressionar para que ele seja extinto. Vejam abaixo os 
deputados do Rio de Janeiro que votaram contra os trabalhadores 
e defenderam a terceirização (PL 4330). Vamos denunciar quem 
em Brasília joga contra os trabalhadores do nosso estado. Nenhum 
voto a mais para essas pessoas que não nos representam.

DEM - Rodrigo Maia
PMDB - Celso Jacob, Celso Pansera, Fernando Jordão, Leonardo 

Picciani, Marquinho Mendes, Soraya Santos, Washington Reis e 
Eduardo Cunha (este apesar de não ter votado por ser presidente 
da Câmara, defendeu abertamente o projeto).

PP - Julio Lopes e Simão Sessim
PR - Altineu Côrtes, Dr. João, Francisco Floriano e Paulo Feijó
PRB - Roberto Sales e Rosangela Gomes
PROS - Hugo Leal
PRP - Alexandre Valle 
PSD - Alexandre Serfiotis e Sergio Zveiter
PSDB - Otavio Leite
PSDC - Luiz Carlos Ramos
PTB - Walney Rocha
Solidariedade – Aureo e Ezequiel Teixeira

pl 4330: 
agora a luta é para 

que o Senado rejeite

trabalhadores da Rassini 
conquistam plR  

No dia 27 de abril, os trabalhadores da Rassini aceitaram por 
unanimidade a proposta de PLR negociada com a empresa, que 
totaliza R$ 3.300,00. A direção do Sindicato esteve diretamente na 
empresa negociando a PLR junto com os trabalhadores.

A proposta acordada foi de R$ 1.500,00 a serem pagos no dia 20 
de maio deste ano, mais R$ 1.500,00 em fevereiro do ano que vem e 
mais R$ 100,00 nos meses de abril, maio e junho de 2016 no cartão 
refeição (cem reais em cada mês).

metalúrgicos da imbel fecham 
acordo de 8% de reajuste

Representantes dos sindicatos e da Imbel aceitaram a proposta de 
8% de reajuste dos trabalhadores para o Acordo Coletivo 2015/2016. 
O autor da proposta foi o vice-presidente do TST, ministro Ives Gandra 
Martins Filho, em audiência de mediação no dia 30 de abril. No dia 6 
de maio, houve assembleias para confirmar a proposta. 

O reajuste de 8% também vale para o piso salarial que passa 
para R$ 1.065,53. O abono salarial terá o mesmo reajuste e será 
de R$ 1.080, a ser pago em parcela única. Já a cesta básica e o 
auxílio-creche serão reajustados em 20%, resultando em R$ 503,32 
para o primeiro benefício e R$300,51 para o segundo.

Esse reajuste também serve de alerta aos trabalhadores da 
Emgepron, já que o DEST, do Ministério do Planejamento, já sinalizou 
com 0% de aumento para estes trabalhadores.  Será preciso cobrar 
uma posição do Governo Federal para garantir que os funcionários 
da Emgepron também tenham reajuste.

Cipeiros são eleitos na eletromar
Em eleição realizada no final de abril, os 

trabalhadores da Eletromar elegeram 8 novos 
cipeiros. Um deles é o diretor do Sindimetal, Willian 
Silva (foto), que é funcionário da empresa desde 
2012. O Sindicato parabeniza todos os metalúrgicos 
eleitos e a aos que contribuíram para a construção 

deste importante instrumento dos trabalhadores.
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