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Sindifer propõe 5,18%
Metalúrgicos recusam e querem
5% de aumento real + a inflação do
período de 4,18% (INPC) = 9,38%
Na 6ª reunião de negociação, os patrões
resolveram dar mais 0,18% de reajuste. Haviam
oferecido 5% e ainda parcelado em duas vezes.
Como a Comissão de Negociação recusou, eles
oferecem 5,18%, de uma vez, em novembro.
Os patrões também querem dar 10%, mas só
para o piso de ajudante (o menor salário - R$
500) e abono de R$ 500 para quem trabalha
no turno de 12 horas somente na CST. Nas
outras empresas NÃO. Queremos R$ 1 mil
para todos os trabalhadores do turno.
Os empresários querem excluir, novamente,
da Convenção os trabalhadores de Cachoeiro,
Colatina e outros municípios do ES.
Será que teremos de cruzar os braços,
como fizemos ano passado, para que os
patrões enxerguem o nosso valor?
Vamos lutar pelos 5% de ganho real, plano
de saúde, cesta básica de R$150,00, aumento
real nos pisos e jornada de 40 horas.
Os patrões não mudam o discurso. No
ano passado, os trabalhadores metalúrgicos do setor metalmecânico e das contratadas (terceiros) sofreram com a intransigência patronal, que alegando “crise” não
queriam dar nada. Foi preciso uma greve
de 7 dias para conquistar 7,26% de reajuste, além dos pisos salariais por função.
Naquele ano, os metalúrgicos de Colatina, Cachoeiro e outras regiões do Estado,
ficaram de fora da cláusula dos pisos
profissionais garantida na Convenção
Coletiva de Trabalho.
A crise já passou, as empresas já estão
bombando na produção e esfolando o
peão. A indústria foi a que mais contratou

Assembleias realizadas no dia 20/11, decidiram recusar a proposta
patronal de 5,18% de reajuste. A categoria está impaciente e insatisfeita
com o descaso dos patrões, que vêm enrolando nas negociações

em outubro e o discurso dos patrões não
muda. Na hora de melhorar os salários é
aquele chororô de prejuízo, crise, etc.
A perda salarial é de 4,18%, segundo o
INPC. O comitê de negociação do Sindifer
(Sindicato patronal) ofereceu 5,18% de
reajuste, o que dá quase 1% de aumento
real, apenas.
No primeiro semestre desse ano, em
plena crise, as negociações salariais de
outras categorias no Brasil todo, segundo
o Dieese, garantiram aumentos reais de
2 a 3%. Porque não teríamos o mesmo
reajuste?
Precisamos ser respeitados e ter salários e condições de trabalho melhores.
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FALE COM O
SINDIMETAL
Ligue ou envie e-mail
Sindicato dos Trabalhadores
Metalúrgicos-ES
Rua Antonio Aguirre 94 - Centro - Vitória.
Tel.: 27 3223-0744 e 3223-9404 (fax)
Rua Tancredo Neves, S/N,
CEP 29163-267 São Diogo I, Serra/ES.
Telefax.: 27 3228-5287
site: www.sindimetal-es.org.br
Responsabilidade Editorial
A Diretoria

Produção: T&T Comunicação
Tel.: 27 3084-5666
Jornalista: Tânia Trento
(JP Reg. MTE nº 341/86)
Tiragem: 11,2 mil exemplares
Impressão Gráfica Ita - 27 3222-2499
Subsede Aracruz :
Av. Venâncio Flores, 1.116 Centro
CEP: 29190-000 Tel:. (27) 3256-4823
Atendimento de 8 h às 17h.
Subsede Linhares:
Tel.: (27) 3264-3733
Atendimento de 8h às 17h
Subsede em Anchieta:
Rua Ricardo Rosa de Oliveira, S/N,
Bairro Justiça I, Centro.
Tel. (28) 3536-1672
Atendimento de 8h às 17h. Homologações às
quartas-feiras, de 8h às 12h.
Posto avançado em Colatina:
Rua Geraldo Pereira, nº 194, Prédio da
Rádio Difusora, sala 305, Centro.
Tel.: (27) 3711-0258
Atendimento quinzenal, sempre na 5ª feira.
Ligue e agende horário.
Subsede Cachoeiro de Itapemirim:
Rua Cel. Guárdia, 04 - Centro
CEP 29300-170 Tel. (27) 3228-5287
Atendimento de 8 h às 17h semanalmente,
nas terças, quartas e quintas-feiras. Agende
homologações.
Presidência e diretoria
diretoria@sindimetal-es.org.br
Administração
adm@sindimetal-es.org.br
Saúde
saude@sindimetal-es.org.br
Formação
formacao@sindimetal-es.org.br
Imprensa
imprensa@sindimetal-es.org.br
Secretaria Geral
secretaria.geral@sindimetal-es.org.br
Departamento Jurídico
juridico@sindimetal-es.org.br
Homologação
homologação@sindimetal-es.org.br
Tesouraria
financeiro@sindimetal-es.org.br
Convênios
convenio@sindimetal-es.org.br
Banco de Currículos
curriculum@sindimetal-es.org.br

Compare você mesmo
Veja nas tabelas os direitos
que você não tem por ser um
trabalhador contratado nos
grandes complexos industriais
da Vale, CST, Aracruz/Fibria,
Samarco, Petrobras e Belgo.
Lembre-se que você trabalha
até mais que os empregados
diretos dessas empresas,
mas ganha menos e não tem
o mínimo de benefícios

Gratificação, abono ou empréstimo de férias
CST

2/3 da respectiva remuneração

Belgo

62,5 % do salário base

Samarco

Empréstimo de 50% do salário, a ser pago em 10 X

Aracruz Celulose

40% de abono além do 1/3 conforme a Lei

Petrobras

Paga gratificação de férias

Vale

Empréstimo de 40% do salário para quem ganha
até 2.895,00 e de 20% para salários superiores

SINDIFER

NÃO TEM

Vale concedeu 14,49%
de reajuste salarial

Tíquete alimentação ou cesta básica
CST

Não tem

Belgo

Não tem

Samarco
R$ 345,00
O acordo tem vigência por dois anos, e os trabalhaAracruz Celulose
R$ 112,50
dores garantiram 7% agora e 7% em novembro do ano
que vem. O piso salarial passou para R$ 930 agora e R$
Petrobras
R$ 406,12 (em 31/08/2008)
1 mil em 2010. Os ferroviários tiveram abono de R$ 1,2
Vale
R$ 320,00
mil em duas parcelas; um bônus especial de R$ 1,2 mil,
SINDIFER
NÃO TEM
em duas parcelas; auxílio alimentação de R$320 agora
e R$350 no ano que vem
Auxílio creche e pré-escola (reembolso) por mês
e incorporação do auxílio
CST
100% para crianças de até os seis anos
material escolar (R$ 288,90)
Belgo
100% até 30 meses de idade da criança.
aos salários, o que dá R$ 24
Samarco
R$ 875,00 para crianças com até 2 anos
por cada filho estudante.

Metalúrgicos
da Samarco
fecham em
13,4% de
reajuste

Aracruz Celulose

R$ 300,00 até o 24º mês de vida da criança

Petrobras

100% para crianças até os 6 meses. Parcial do 7º ao 36º mês de vida

Vale

100% até o 36º mês de vida e de 60% do 37º ao 72º limitado a R$200

SINDIFER

R$ 46,00 por mês (Lei n.º 205/75), por criança de zero a 12
meses em empresas com mais de 5 empregadas.

Adicional noturno
CST
Belgo
Samarco

Plano de saúde (Assistência Médica)
CST

20%
42,86%
70%

Belgo
Samarco

Oferecem ampla assistência
médica-hospitalar e
odontológica, com vacinas,
implantes, cirurgias, etc, etc
e etc para os empregados,
aposentados e dependentes

A proposta aceita na
Aracruz Celulose
quarta-feira (18), por 74% dos Aracruz Celulose 35%
Petrobras
*Petrobras
Paga
trabalhadores, tem vigência de
Vale
60%
dois anos e garantiu: 6,5% de
Vale
reajuste em set/2009 e mais
SINDIFER
27%
SINDIFER
NÃO TEM
6,5% em 2010; abono de R$
* Os valores variam para trabalhadores de terra e off shore
2,4 mil dividido em duas
Hora Extra 2 primeiras A partir da 3ª Sáb/Dom/ feriado
parcelas; auxílio alimentação de R$ 345 a partir de
CST
60%
75%
100%
set/09 e R$ 380 a partir de Aracruz Celulose
50%
75%
100%
set/10. Era de R$ 240,00.
Samarco
75%
75%
150%
A empresa reajustou váBelgo
50%
70%
100%
rios benefícios como: vale
Petrobras
100%
100%
100%
livro e material escolar para
Vale
50%
110%
120%
R$ 300 em jan/10 e R$ 400,
em jan/11. Era de R$ 270. A
SINDIFER
75%
100%
100%
cesta natalina agora é R$
400, e será de R$ 400, em 2010.
Piso inicial No Acordo Coletivo
No contracheque
Era R$ 270.
CST
1.500,00
1.500,00
A empresa reajustou o auxílio
Belgo
800,00
1.280,00
creche; o reembolso educação
Samarco
900,00
± 1.300,00
e anistiou as dívidas dos empre773,12
773,12
gados. Além disso, o Sindimetal Aracruz Celulose
O
piso,
mais
uma série de
passou a ter oito horas do treiPetrobras
546,60 (31/08/2008)
vantagens
pessoais
namento dos empregados para
Vale
930,00
930,00
fazer formação sindical.
SINDIFER

500,00

500,00

