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Patrões seguem sem negociar e sem uma proposta de reajuste

Assembleia aprova estado de GREVE

A paciência dos trabalhadores chegou ao limite. Mesmo 
a categoria tendo aprovado a pauta em assembleia no 
final de julho, até o momento os patrões continuam 
se negando a negociar com o Sindicato para tratar 
do reajuste salarial.  A situação tem provocado uma 
grande indignação na categoria, que mesmo tendo 
suado no dia a dia, agora não estão tendo o merecido 
reconhecimento.

Os patrões até agora não apresentaram nenhuma 
proposta concreta para o aumento salarial. Apenas 
algumas empresas já concordaram em antecipar 
o reajuste, como a Everest (3%) e a Nexans (2,94%). 
Também já prometeram realizar o aumento salarial a 
Niagara e a Rassini, entre outras.

Diante da falta de uma resposta objetiva para os 
metalúrgicos, o Sindicato ampliou a mobilização da 
categoria. Diariamente está percorrendo as empresas 
para dialogar com os trabalhadores sobre os rumos da 
campanha salarial.

Estado de Greve
Sem uma resposta efetiva dos patrões, os trabalhadores 
aprovaram na assembleia realizada nesta quinta-feira, 
dia 15, o ESTADO DE GREVE. Se os donos das empresas 
continuarem fugindo da negociação, não restará outra 
saída a não ser iniciar as paralisações nas empresas.

O Sindicato continuará na porta das empresas 
mobilizando a categoria. É importante a partir de agora, 
uma participação ainda maior dos trabalhadores, pois 
só assim os patrões vão abrir a mão e dar o reajuste 
merecido por todos.
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Enquanto muitos patrões não querem negociar nosso 
reajuste, os trabalhadores continuam acompanhando o 
aumento dos preços nos supermercados. Segundo estudo 
recente do Dieese, o valor da cesta básica no Rio de 
Janeiro está em R$ 563,75, um aumento de 6,42% no 
mês. Quem vai ao supermercado sabe: óleo, arroz, frutas 
e carnes tiveram aumentos gigantescos nas últimas 
semanas, comprometendo diretamente o salário. Por 
isso, o reajuste salarial é mais do que justo, pois sem ele 
os trabalhadores perdem massa salarial.

O Sindicato também continua na luta pela manutenção 
dos direitos dos trabalhadores, tão atacados pelo governo 
federal, que vem editando diversas medidas provisórias 
com corte de benefícios. Não aceitaremos a retirada de 
cláusulas sociais conquistadas durante anos de luta.

Custo de vida em alta
Ao mesmo tempo, sem uma política que controle os 

preços dos produtos, o governo federal nada faz para 
estancar a crise que o país vive. Falta incentivo para a 
retomada do setor naval, totalmente fechada, e para 
as demais empresas, para que possam investir e gerar 
emprego. 

Defesa da Nuclep - O Sindimetal-Rio também está na 
luta em defesa da Nuclep, uma empresa estratégica que 
o atual presidente da República deseja vender. A empresa 
tem um valor histórico, de luta pela independência 
tecnológica para o país e para a defesa nacional. Por isso, 
entendemos que mais do que manter a NUCLEP estatal, é 
tão importante reconhecer o seu papel estratégico para o 
país, dotando a empresa de mais investimentos e obras, 
principalmente na construção dos submarinos nucleares.
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