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Campanha Salarial 2012/2013

Assembleia do Grupo 19 nesta terça-feira (30)
O Sindimetal-Rio convoca todos os trabalhadores do Grupo 19 para a assembleia da próxima terça-feira (30 de outubro), onde serão apresentados os resultados das últimas rodadas de negociação com o patronato.
A convenção coletiva para o Setor Naval já está fechada e foi assinada na última segunda-feira (dia 22). Agora, é hora de garantir um bom
acordo para os trabalhadores do Grupo 19. Em diversas fábricas os trabalhadores têm conquistado acordos positivos, inclusive com adiantamento dos aumentos. A meta agora é estender para todas as empresas essas vitórias.
Para isso, é importante a massiva presença dos trabalhadores. É preciso mostrar para as empresas a força e a unidade da categoria para
arrancar um bom aumento real para todos os trabalhadores.

Contamos com a presença dos
trabalhadores para mais esta assembleia da campanha salarial. Estamos
em um momento crucial da nossa
batalha e precisamos da mobilização
e o empenho da categoria para
fecharmos um acordo que atenda
aos anseios dos trabalhadores.
Presidente interino Maurício Ramos

ASSEMBLEIA GERAL DO GRUPO 19
PAUTA: CAMPANHA SALARIAL

Data: 30 de outubro (terça-feira) Horário: 18h30min
Local: Sede do Sindicato – Rua Ana Neri, 152 – Benfica
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Conquistas da campanha salarial pelas fábricas
Em diversas fábricas, os trabalhadores, juntos com o Sindicato, têm realizado diversos atos e paralisações nesta campanha salarial. As ações têm feito
com que os metalúrgicos consigam vitórias por cada empresa.
Na Rassini, já foi fechado o acordo de 8,04% de aumento, igualdade no cartão alimentação para todos os trabalhadores, que passará para R$ 201,50
até dezembro deste ano; e a partir de janeiro de 2013 ficará em R$ 240,00. Os trabalhadores da Rassini também receberam um abono de R$ 823,00, pagos
de uma só vez.
Na Mahle Hirschvogel Forjas, os metalúrgicos também já conquistaram 8,04% de aumento. O ticket de alimentação passa para R$ 250,00.
Na Ebse, os funcionários conseguiram, em acordo com a empresa, aumento de 8%, mais o vale-cesta de R$ 150,00 e cesta de natal no mesmo valor.
Na Armco Staco, ficou decidida, em reunião no dia 17 de outubro, entre a empresa e o Sindimetal, a antecipação salarial sobre o salário de outubro de
6%, vinculado ao acordo coletivo. O cartão alimentação passa de R$ 140,00 para R$ 170,00, sem critério de assiduidade, a partir de novembro. Os pontos
que não ficaram acordados serão alvos de novas reuniões.

Contra patronato forte, somente um Sindicato de trabalhadores mais forte
Para conquistar um aumento justo e fechar uma boa campanha salarial, é necessário que os trabalhadores, de
uma vez por todas, tomem consciência da necessidade de lutar pelos seus direitos.
Vejam na imagem ao lado os dizeres que se encontra em uma das salas da Firjan, responsável pelas negociações do Grupo 19. Contra o poderio econômico dos empresários, contamos com a força e a unidade dos trabalhadores, aqueles que realmente geram riqueza para as empresas. Pois não dá mais para aguentar tal situação, onde
eles ficam cada vez mais ricos, acumulando mais e mais recursos, enquanto os trabalhadores suam e não veem
essa riqueza a seu favor.
Junto ao nosso Sindicato somos mais fortes, somos nós que sustentamos a luta sindical em prol de melhorias
para todos nós. Dos patrões não podemos esperar nada, a não ser arrocho. Vamos com unidade e luta conquistar
mais. Sindicato Forte é Trabalhador Unido.

Sindimetal participa de encontro internacional de trabalhadores no Uruguai
A direção do Sindimetal-Rio esteve entre os dias 17 e 20 de outubro no Uruguai para dois encontros. Além da
delegação brasileira, também estiveram nas atividades representações da Argentina e Chile.

Encontro no Uruguai

O primeiro, nos dias 17 e 18, foi o seminário do ESNA (Encontro Sindical) que debateu o enfrentamento da classe trabalhadora contra a ofensiva capitalista na América Latina e no mundo. Nos dias 19 e 20 ocorreu o congresso
extraordinário dos metalúrgicos uruguaios, que teve como objetivo debater as resoluções do seminário, aprovar a
fundação de uma federação de cunho nacional da categoria, o fortalecimento na formação e qualificação dos trabalhadores, a ampliação do número de associados ao sindicato, maior relação com as federações da entidade co-irmãs
e, especificamente, a FSM (Federação Sindical Mundial).

Expediente

Para o presidente do Sindicato, Alex Santos, os encontros foram importantes para conhecer a realidade dos trabalhadores de outros países e ver como as situações são parecidas. Também foi possível constatar a necessidade de realizar uma efetiva integração entre os trabalhadores das Américas de forma a enfrentar
as ameaças do capital. O secretário-geral da Fitmetal e diretor do Sindimetal-Rio, Wallace Paz, afirma que “foi importante nossa participação para troca de experiência. Podemos ver que os problemas do Brasil são não diferentes dos que ocorrem em outras regiões e continentes. O capital busca globalizar a precarização
trabalho. Participamos de uma atividade em porta de fábrica onde a direção da empresa impede a participação dos trabalhadores e que eles se sindicalizem. A
grande lição que tiramos foi que não nos resta outro caminho que não seja a unidade para enfrentar as políticas que o capital tenta impor a classe trabalhadora”.
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