
O Sindicato dos Metalúrgicos do Rio de Janeiro convoca 
toda a categoria para a assembleia que vai debater e 
aprovar a campanha salarial de 2019. Será nesta 
quinta-feira, dia 8 de agosto, às 18 horas na sede da 
nossa entidade, em Benfica.

Nossa principal batalha é a manutenção dos direitos 
conquistados historicamente através de muita luta da 
categoria. Com a força da nossa mobilização podemos 
conquistar mais. Queremos também um reajuste digno 
para os trabalhadores.

Entretanto, para conquistarmos algo a mais será 
preciso pressionar os patrões para que eles valorizem 
a nossa categoria. Sabemos que só vamos conquistar 
algo com muita pressão, unidade e mobilização dos 
trabalhadores.

Vem com a gente para juntos conquistarmos 
mais! Já formou, Sindicato unido com 
trabalhador!

Campanha Salarial 2019
Mais direitos e melhores salários
Sindicato convoca Metalúrgicos para aprovação da pauta da campanha deste ano

Assembleia de Aprovação da Pauta da Campanha Salarial 2019
Data: 8 de agosto (quinta-feira)    Horário: 18h

Local: Sede do Sindimetal-Rio – Rua Ana Neri, 152 – Benfica

Somos metalúrgicos e merecemos
+ Direitos   Melhores Salários

Aposentadoria digna



Na luta pela retomada da construção naval os sindicatos 
dos metalúrgicos do Rio de Janeiro, Niterói e Angra dois Reis 
vêm se reunindo para o lançamento da frente parlamentar 
em defesa do setor. 

O Sindimetal-Rio e demais sindicatos estão atentos e 
lutando pela retomada econômica ativa da construção 
naval, participando ativamente na organização do 
relançamento da frente parlamentar. O lançamento será no 
dia 12 de agosto de 2019 (segunda-feira), às 10h, no 
plenário da Assembleia Legislativa. Nosso Sindicato está à 
frente das discussões que resultaram em propostas para 
viabilizar está retomada.

Sindimetal-Rio na luta pela retomada do 
setor naval

A direção do Sindimetal-Rio esteve com os trabalhadores 
da Rio Service, no Galeão. Além de debater a situação atual 
do país e do Rio de Janeiro, o Sindicato reafirmou a 
importância da luta sindical neste momento que os patrões 
querem retirar direitos.
 
Os funcionários ouviram atentamente e reafirmaram a 

necessidade de fortalecer o Sindicato e se sindicalizar. "Esse 
foi um momento para conhecer melhor as demandas destes 
trabalhadores e reforçar a sindicalização", declarou o 
presidente do Sindimetal-Rio, Jesus Cardoso.

Sindimetal-Rio convoca trabalhadores da 
Rio Service para sindicalização

Metalúrgicos aprovam pauta na Litografia 
Valença e cobram aumento no ticket

Trabalhadores da Nuclep na luta 
por seus direitos

A Cogumelo ainda não implantou a PLR e também não 
retornou com o plano de saúde. A empresa disse que só 
volta se o trabalhador pagar o valor total do plano de 
saúde. O Sindicato propôs que o trabalhador pague a 
metade e a empresa a outra metade.

PLR e plano de saúde na Cogumelo

Os funcionários da Litografia Valença aprovaram uma 
pauta interna de reivindicações, que será levada pela 
direção do Sindimetal-Rio à empresa. Em assembleia, os 
trabalhadores também decidiram exigir a volta do valor de 
R$ 180,00 no Sodex.
 
O Sindicato realizou uma grande assembleia com os 

trabalhadores, onde debateu também a situação do país e 
a luta pela manutenção dos direitos.

Os metalúrgicos sindicalizados já podem contar com 
um novo espaço de lazer. Localizado na Costa Verde, em 
Muriqui, a Colônia conta com piscina privativa, 
churrasqueira e área de lazer, além de quarto com ar 
condicionado, banheiro e cozinha. Um espaço para a 
família metalúrgica, perto da praia e da cachoeira. Esse 
espaço está reservado para você e sua família. 

Seja sindicalizado e desfrute deste cantinho 
maravilhoso dos metalúrgicos.

Venha conhecer a Colônia de Férias 
dos Metalúrgicos

Mais uma vez, o Sindimetal-Rio, junto com a Associação de 
Empregados e o Sindicato dos Engenheiros (Senge), esteve 
na porta da Nuclep para, em conjunto, lutar pela 
preservação dos direitos dos trabalhadores da empresa.
 
O Sindicato continuará, em unidade com as demais 

entidades, se reunindo com os trabalhadores até garantir os 
direitos dos funcionários da Nuclep.
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