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Metalúrgicos do Rio aprovam reajuste
salarial e garantem manutenção dos direitos
Os metalúrgicos do Rio de Janeiro aprovaram, por
unanimidade, em assembleia realizada no dia 18 de
outubro, o reajuste salarial da campanha de 2018.
Na assembleia realizada na sede do Sindicato, a
categoria decidiu aprovar o reajuste de 4% para os
trabalhadores do Grupo 19 (Firjan) e 3,97% para os
trabalhadores do setor naval (Sinaval). Em relação ao
Sindirepa, o acordo foi fechado no dia 22, garantindo
também o aumento de 4%.
Além de garantir a reposição integral da inflação
no salário dos trabalhadores, o Sindicato não aceitou
retirada de direitos e manteve todas as conquistas do
acordo coletivo, apesar de uma campanha adversa,
com uma crise econômica forte, empresas fechando e
com alto desemprego entre a categoria.
O Sindimetal-Rio parabeniza a todos os
companheiros que estiveram presentes, participaram
das diversas assembleias, reuniões e atividades na
porta das empresas. Apesar do momento difícil para
os trabalhadores, a categoria compreendeu a luta do
Sindimetal-Rio na busca pelo melhor acordo possível
para os metalúrgicos.
O Sindicato aproveita agora para reforçar a
importância da sindicalização para fortalecer a
entidade de luta e de defesa da nossa categoria,
pois assim poderemos conquistar mais e continuar
batalhando em defesa dos trabalhadores.
Após o registro no Ministério do Trabalho, o Sindicato
publicará o acordo coletivo na íntegra em seu site.
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Hora de fortalecer seu Sindicato
O Sindimetal-Rio encerrou mais uma campanha
salarial, garantindo o reajuste integral da inflação e os
direitos trabalhistas no acordo coletivo da categoria. A
crise econômica continua, com alto índice de desemprego,
principalmente no Rio de Janeiro. Apesar da difícil situação,
nosso Sindicato arregaçou as mangas e foi à luta. Esteve
na porta das empresas dialogando com cada trabalhador,
alertando e mobilizando os metalúrgicos.
Na mesa de negociação foi firme para que o patronato
não retirasse seus direitos. Negociou até o último momento
para melhorar o índice do reajuste, buscando um valor
digno para os trabalhadores, sendo, ao fim, vitorioso em
suas propostas.
Isso só foi possível porque temos um Sindicato ativo,
que verdadeiramente defende a classe trabalhadora em
todos os momentos. Nossa entidade centenária deve ser
motivo de orgulho para os metalúrgicos. E para avançar é
imprescindível a participação dos trabalhadores.
Por isso, chamamos a categoria a fortalecer seu
Sindicato, participando do dia a dia da nossa entidade.
Para manter um Sindicato forte e independente dos
patrões e dos governos, é preciso que tenhamos um alto
número de trabalhadores sindicalizados. A contribuição de
cada um é extremamente importante.
Neste momento de tantos ataques aos nossos direitos
(reforma trabalhista, reforma da previdência, terceirização),
é que precisamos garantir a vida do Sindimetal-Rio,
entidade histórica de defesa dos metalúrgicos. A nossa
unidade é a arma mais importante que temos contra
qualquer iniciativa que busque rebaixar a categoria. Seja
um trabalhador consciente, sindicalizado e que contribui
com o seu Sindicato.

Descontos para trabalhadores
sindicalizados na Universidade
estácio de sá
A universidade está oferecendo desconto em seus cursos
para os trabalhadores sindicalizados no Sindimetal-Rio. Não
perca esta oportunidade de melhorar sua formação.
Para conhecer os cursos acesse: www.estacio.br
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Assembleia na Armco

No dia 18 de outubro, o Sindimetal-Rio esteve na
porta da Armco para debater com os trabalhadores,
quando falou sobre a campanha salarial e tudo o que foi
negociado com o sindicato patronal. O Sindicato também
já conseguiu fechar para os trabalhadores da Armco o
aumento do cartão alimentação que passou de R$ 263,50
para R$ 274,04.

Usimeca reajusta plano de saúde
Atualmente vivemos um descaso muito grande por
parte do empresariado brasileiro com os trabalhadores.
Precisamos escolher um lado a qual lutar, enquanto
nós estivermos divididos, o empresariado vai atacando
nossos direitos. Prova disso foi o aumento no plano
de saúde na Usimeca, sem ao menos conhecermos
a proposta. Empurraram para os trabalhadores um
aumento abusivo, como também atacam nossos direitos.
Precisamos reagir contra os retrocessos e fortalecer
nosso Sindicato.

Reivindicações na Nova Rio

A direção do Sindimetal-Rio tem feito visitas constantes
aos trabalhadores da Nova Rio, onde está se discutindo uma
pauta de reivindicações. A participação dos trabalhadores
tem sido fundamental. Agora é hora de mobilização junto
com o Sindicato para garantir os avanços.

Mobilização na Fabrimar
O Sindimetal-Rio reforça a
importância da mobilização
dos trabalhadores da Fabrimar.
Para fazer avançar as pautas
internas é necessário que os
funcionários estejam unidos, ao
lado do Sindicato, para novas
assembleias e ações. Somente com a participação de
todos iremos ter conquistas.

