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Campanha salarial de 2021 foi vitoriosa.
Agora é preparar a luta para este ano!
Na garra, metalúrgicos conquistaram em 2021 um importante reajuste salarial e
manutenção de todos os benefícios. Vamos batalhar por mais avanços em 2022!
O ano de 2021 garantiu para os metalúrgicos uma
campanha salarial vitoriosa, diante dos grandes
desafios, com forte desemprego, pandemia e empresas
fechadas. Apesar dessas dificuldades, o Sindicato
conseguiu colocar a campanha na rua, visitando
as empresas para mobilizar os trabalhadores.
Inicialmente, sem uma resposta positiva dos patrões
foi necessário decretar o estado de greve e intensificar
a presença na porta das fábricas. A partir daí o
Sindicato conseguiu finalizar com boas conquistas.
Para o setor ligado à Firjan (Grupo-19), o reajuste
foi de 10,78%, aplicado da seguinte forma: 5,39% em
1º de outubro e 5,39% em 1º fevereiro de 2022. No setor
naval, o aumento salarial também foi de 10,78% para

o menor piso do Sinaval. Para os demais pisos e para
quem ganha acima do piso do setor naval, o reajuste
aprovado foi de 9%. No Sindirepa, o aumento foi de
11,08%, sendo 5,54% em outubro de 2021 e 5,54% em
1º de abril de 2022.
Agora é preparar a luta para 2022. O ano ainda será
de grandes dificuldades, com desemprego em alta,
continuidade da pandemia e inflação descontrolada.
Portanto, será preciso toda a união da categoria.
Também será um ano de eleição, mais uma vez
os metalúrgicos estarão chamados a definirem os
rumos do Brasil, para construir a mudança que o país
necessita. Juntos somos mais fortes!
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Posse do Grêmio dos Aposentados
Reajuste e perspectivas para 2022
Foi sem dúvida uma campanha salarial dura em
2021, com os patrões inicialmente enrolando para
realizarmos as negociações. Mas respondemos com
muita mobilização, com assembleias e atividades na
porta das principais empresas da base. O aumento
salarial foi conquistado com muito suor e luta, onde a
participação dos trabalhadores foi fundamental.
Infelizmente, vivemos ainda uma situação bem
difícil. O Rio é o berço da indústria naval, porém já há
alguns anos todos foram encerrados, desempregando
milhares de trabalhadores, prejudicando ainda toda a
cadeia produtiva que a cercava. Vale dizer ainda que
o estado do Rio, economicamente em crise, vivendo em
regime de recuperação, tem a média de desemprego
maior do que a média nacional (19% contra 14% no
país, segundo o IBGE).
Pra piorar a pandemia ainda é uma realidade –
agora com nova variante – com mais de 625 mil
mortes. Muitas delas poderiam ter sido evitadas se o
presidente da república tivesse comprado as vacinas
na hora certa. Em 2022, apesar da vacina e da queda
das mortes, a doença continua presente.
Que 2022 traga ventos de mudança, no Brasil e
no Rio de Janeiro. Não dá mais para aguentar um
desgoverno que não olha para o trabalhador e que
só quer cortar direitos. Vivemos em um país em que a
fome vem se alastrando, com a violência crescendo,
sem uma política pública decente e que atue para
diminuir esse sofrimento.
Desejo a todos os metalúrgicos
e metalúrgicas um 2022 de
prosperidade e paz. Saúde
para vocês e suas famílias, que
tenhamos empregos, melhores
salários e mais direitos!
Jesus Cardoso

Presidente do Sindimetal-Rio
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Novembro de 2021 foi uma grande festa com a posse da
nova direção do Grêmio dos Metalúrgicos Aposentados,
que tem como presidente o companheiro Celso. São
trabalhadores com mais experiência e que dedicaram uma
vida a esta categoria. O grêmio se reúne regularmente e
todos são bem-vindos.
O Sindimetal-Rio parabeniza a todos. Vocês são
um exemplo para todos nós. Parabéns a todos vocês!
Aproveitamos para relembrar do saudoso José Ferreira
Nobre, que por muitos anos foi presidente do grêmio e que
nos deixou em março do ano passado. Nobre, presente!

Fabrimar-Tigre: falta negociação e
sobra desrespeito
O Sindimetal-Rio realizou mais uma assembleia, no
dia 2 de fevereiro, com os trabalhadores da Fabrimar,
onde debateu uma pauta interna. Os funcionários
seguem firmes cobrando o fim do assédio moral dentro
da empresa. Quando a empresa Tigre assumiu o controle
da Fabrimar, se esperava que internamente tudo
mudasse, que novas práticas fossem implementadas e
o ambiente de trabalho melhorasse, com mais respeito
aos funcionários que diariamente se dedicam para o
bom funcionamento da empresa.
Entretanto, o tempo passou...passou...passou, e
até agora nada. As velhas práticas continuam. Os
trabalhadores tinham esperança de mudança, mas a
pauta reivindicatória interna não andou em nada. Por
diversas vezes, o Sindimetal-Rio tentou dialogar, fazer
a pauta avançar, mas até hoje nenhuma resposta. A
direção da empresa não toma qualquer iniciativa para
melhorar esse ambiente interno, que hoje é sufocante.
Todos precisam vir para a luta, mostrar o quanto estão
insatisfeitos e que esses gerentes que estão aí, tratam
os funcionários da pior maneira possível. Será com a
nossa união e mobilização que vamos dar um basta em
tanto desrespeito. Vai chegar a hora de dar um grande
não para a empresa e não será por falta de aviso.
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Mais um dia de vitória na Armco
Nova assembleia da Propav
e terceirizadas
Em 2021, foi aprovado na Armco o reajuste no valor do
cartão, que era de R$ 285 e agora passou para R$ 300.
Em janeiro foi colocado mais R$ 100 de bônus no cartão.
Mais uma vitória da forte mobilização dos trabalhadores.

O Sindimetal-Rio realizou nova assembleia com os
trabalhadores da Propav e das terceirizadas para trarar
da audiência na justiça que aconteceu no dia 24 de janeiro.
Não houve avanços para os trabalhadores, porém o canal
de negociação continua e os trabalhadores aprovaram a
continuidade da pauta e da luta.
Foram 24 dias de greve na Propav. A categoria se uniu
fortemente para lutar por seus direitos. O Sindimetal-Rio
esteve todos os dias na porta da empresa. Ao final, foi
uma greve vitoriosa, pois garantiu o reajuste salarial de
10,78%, o plano de saúde extensivo para a família, sem
coparticipação, e o cartão alimentação de R$ 600. Os 24
dias de greve não foram descontados dos trabalhadores.
Foi também importante para a vitória a unidade do
movimento sindical, refletido na ação conjunta com os
companheiros do Sindipetro. Tiveram presentes lideranças
sindicais como Mazinho e Maurício Ramos. Continuamos
juntos, sempre ao lado dos trabalhadores. A luta por
melhores salários para os metalúrgicos continua.

Recuperação judicial da Moldenox
é rejeitada
A partir disso, a falência da Moldenox continua. Um
dos efeitos é o encerramento das atividades, entretanto,
nada impede dela continuar seus negócios. No caso da
Moldenox, o juiz decretou a falência com a continuidade
das atividades, afastando os sócios da administração
da empresa. Com isso, foi permitido o prosseguimento
das atividades, inclusive para evitar deterioração do
patrimônio. O Sindicato marcará uma reunião com o
administrador para entender quais suas pretensões.
O Sindicato esteve na assembleia dos credores e
continuará acompanhando a decisão da justiça. São
cerca de 180 metalúrgicos que até hoje aguardam o
pagamento dos seus direitos trabalhistas.

Melhorias na SPG Elevadores
O Sindicato obteve grandes vitórias para os
trabalhadores da SPG Elevadores. Depois que a vigilância
sanitária esteve na empresa, levada pelo Sindimetal, a
cozinha local foi reformada, assim como os banheiros e
o pátio. Ações que estavam na pauta dos funcionários.

Reajuste na Rassini
Como parte da campanha de
2021, na Rassini o acordo fechado
garantiu o aumento salarial pago
em uma única vez, assim como no
cartão alimentação. Sindicato e
trabalhadores também fecharam
as bases para a PLR 2022/2023.
A direção do Sindimetal-Rio
também conquistou o reajuste pago em uma única vez
na PV, empresa que presta serviço para a Rassini.

Conquista na Litografia Valença
Vitória no cartão alimentação
dos trabalhadores! Salários até
R$ 2.100,00, passa de R$ 180
para R$ 200. Salários acima de R$
2.100,00 vai de R$ 110 para R$
150. Após longas reuniões com os
trabalhadores foi possível chegar a um consenso entre
trabalhadores, Sindicato e empresa!

PLR nas empresas
O Sindicato fechou importantes PLRs em 2021: na
Atlas Schindler, no valor de um salário nominal para
cada trabalhador; e na MTUs, também de um salário.
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Assembleia na Nuclep trata do
reajuste salarial e outras pautas

O Sindimetal-Rio esteve mais uma vez na porta
da Nuclep, no dia 6 de janeiro, para uma importante
assembleia com os trabalhadores. A empresa estava se
recusando a praticar o aumento salarial aprovado pela
categoria em 2021, alegando impedimento por conta
da Lei Complementar 173/2020, que impediria reajustes
durante a pandemia.
A Nuclep ingressou com ação na justiça para não dar
o aumento. O juiz que analisou o caso entendeu que o
aumento deve sim ser praticado, porém sem o retroativo
(outubro, novembro e dezembro). Com isso, o reajuste
passou a ser praticado em janeiro.
A estatal também questionava o aumento linear para
quem ganha acima de R$ 9.957,00. Neste caso, a justiça
determinou que a empresa deve aplicar para todos os
trabalhadores o índice de 10,78%. Por fim, foi realizada
uma votação sobre a compensação anual de horas. O
Sindicato propôs que a decisão fosse feita de forma secreta
para que os funcionários decidissem.

Assembleia na Usimeca
No dia 24/01, o Sindicato realizou assembleia com os
trabalhadores da Usimeca. Os funcionários aprovaram
uma pauta de reivindicação, onde os trabalhadores
cobram o aumento do cartão alimentação para R$ 300,00
e a implementação da PLR 2022/23. A união é a nossa
grande força para garantirmos mais essa conquista!

Sindicato participa do VII Congresso da Unegro-RJ
Entre os dias 28 a 30 de janeiro, a Unegro-RJ (União
dos Negros pela Igualdade) realizou seu 7º Congresso
Estadual, com o tema “Negras e Negros em espaços de
poder. Respeito e Justiça às Vidas Negras!”. A direção do
Sindimetal-Rio esteve presente: Glória Regina e Severino
Lourenço, junto com Raimunda Leone e Antônio Carlos.
O Congresso homenageou grandes figuras, como a
cantora Elza Soares, artistas e personalidades negras
como a desembargadora Dra. Ivone Caetano, a atriz Aline
de Luna, o ator Deo Garcez, Wanderson Sabino, Slam das
Minas, entre outros.

Seja sócio – Fortaleça seu Sindicato
Quando você se torna sócio a luta pelo reajuste salarial é ainda mais forte, e conta ainda com muitos
convênios. Mais importante: a contribuição negocial é parte fundamental da campanha salarial. Portanto, não
faça o jogo do patrão, contribua com o Sindicato! Assim, todos ganham!

