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Os metalúrgicos do TABG, na Ilha do Governador, 
continuam demonstrando o quando a unidade 
dos trabalhadores é fundamental para avançar 
nas conquistas. Agora, além do reajuste salarial 
aprovado em março deste ano, depois de uma 
greve de duas semanas, os trabalhadores firmaram 
o acordo para a construção de uma tabela de 
valorização salarial.

Os trabalhadores também conseguiram o acordo 
de aumento de 10% no vale alimentação, sendo 
5% em outubro e mais 5% em janeiro de 2023, com 
retroativo a 1º de outubro.

A construção da tabela salarial será feita a partir 
de março de 2023, reunindo representantes das 
empresas e da direção do Sindicato. Essa conquista 
veio após mais uma grande mobilização dos 
trabalhadores realizada no mês de novembro.

Metalúrgicos do TABG conquistam compromisso de 
construção da tabela salarial e outros benefícios
Unidade dos trabalhadores continua firme e forte na luta por mais conquistas

Quando você se torna sócio a luta pelo reajuste salarial é ainda mais forte. Portanto, não faça o jogo do patrão, contribua 
com o Sindicato! Assim, todos ganham! Além disso, quem é sócio conta com desconto em diversos convênios.

Seja sócio – Fortaleça seu Sindicato
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Conquistas só vêm com muita unidade
Sindicatos se unem em prol dos trabalhadores

A direção do Sindimetal-Rio esteve presente em 
todas as atividades, representada pelos diretores 
João Miolo, Bento e Roberto, com a contribuição do 
ex-presidente do Sindimetal-Rio, Maurício Ramos, 
do Sindipetro (Nascimento) e o do presidente do 
Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil de 
Duque de Caxias, Mazinho. Essa unidade foi muito 
importante para abrir a negociação com as empresas 
e garantir os avanços no acordo.

“As empresas pouco querem negociar. Nada mais 
justo do que equiparar os salários dos trabalhadores 
da Ilha do Governador com os de Duque de Caxias. 
Felizmente, com muita luta e persistência, vamos 
conseguindo obter alguns avanços, apesar de tanta 

intransigência, por parte dos patrões e até da justiça”, 
analisa o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos, 
Jesus Cardoso.

Durante as audiências na justiça, as negociações 
foram muito duras para os trabalhadores, inclusive 
com decisão de pagamento de multas para o Sindicato 
caso os funcionários continuassem paralisados.

“Ao final, podemos dizer que o empenho da 
direção do Sindimetal-Rio foi fundamental para 
estas conquistas, com a presença do presidente Jesus 
Cardoso, da diretoria de base e a participação do 
departamento jurídico, que deu todo o seu apoio na 
paralisação”, avalia Maurício Ramos.
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O Sindimetal-Rio deseja a todos um
próspero ano novo. Que 2023 seja de 
muita esperança e alegrias, com um 
Brasil melhor para todos!
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