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Campanha de Sindicalização 2009

Campanha se encerra com a realização da Festa
Comemorativa dos 20 anos do Sindmetal
Em 1º de Outubro passado o Sindmetal
completou vinte anos de vida. Durante essa
trajetória foram muitas as lutas em defesa dos
trabalhadores metalúrgicos de Natal e Região.
Greves, ações judiciais, manifestações,
mobilizações e denúncias na imprensa falada,
escrita e televisada foram ferramentas usadas
constantemente em nossas lutas.
As campanhas de sindicalização realizadas
ao longo da nossa história foi nos mostrando que
estávamos no caminho certo. A cada campanha um
estouro de sindicalização e essa realizada em 2009
se encerra com um enorme sucesso. Durante a
campanha o quadro de sócio do sindicato aumentou
em 50% (cinqüenta por cento), essa é a maior
campanha da história do sindicato.
Em função desse sucesso a diretoria
resolveu presentear aqueles que hoje integram o
quadro de sócios da entidade, realizando o II Bingo
dos Metalúrgicos e colocando como prêmio
principal uma Moto Honda, modelo Fan 125, zero
quilômetro.

Na festa terá para adultos a distribuição de
cervejas, refrigerantes, churrasco e para crianças:
picolé, pipocas, refrigerantes, churrasco e sorteios
de brindes, além da presença de um palhaço para
divertir a gurizada. Terá também a disposição duas
piscinas, sendo uma para criança e outra para
adultos.
E para alegrar mais ainda o nosso evento
terá a apresentação de duas Bandas. A primeira
será a banda Tribunal Zen e a segunda será a
Banda Kairus.

FESTA DE COMEMORAÇÃO DOS 20 ANOS DO SINDMETAL
Local: Clube Telern - Dia 20 de dezembro de 2009, às 10:30hs.
Ref. Cruzamento da Av. Amintas Barros com a Rua dos Caicós (Av. 7)

PREMIAÇÃO DO II BINGO DOS METALÚRGICOS
1º Prêmio:
1 Aparelho de DVD

3º Prêmio:
1 Fogão com 4 bocas

2º Prêmio:
1 bicicleta aro 26 com 18 marchas

4º Prêmio:
1 TV de 29” polegadas

5º Prêmio:
1 Moto Fan 125 – 0Km
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Regras de participação
da festa de comemoração
dos 20 anos do SINDMETAL
1. A cartela do Bingo é PESSOAL e
INTRANSFERÍVEL, portanto o sócio terá que estar
presente e identificar-se através de documento com
foto, no momento em que sua cartela for vencedora,
sob pena de passar batido.
2. Será considerada EXCEÇÃO a regra anterior,
os associados que estiverem trabalhando
embarcados em plataforma na data da realização do
Bingo. Nesse caso poderá sua cartela ser
acompanhada por terceiros, mas no caso da mesma
ser vencedora de algum prêmio o mesmo somente
será entregue ao associado pessoalmente em ato
posterior.
3. A entrega de cartelas se dará entre os dias 9
a 19 de dezembro diretamente no local de trabalho
através de nossos dirigentes.
4. Os associados que foram demitidos da
empresa, no período de 22 de setembro a 19 de
dezembro terão direito a participar do bingo conforme
prevê o Artigo 15º das Normas Estatutárias do
Sindicato. Para isso deverão se dirigir ao Sindmetal
com a via original do Termo de Rescisão do Contrato
de Trabalho.
5. Fica fixada a data de 18/12/2009, como limite
para a sindicalização do trabalhador, seja realizado
diretamente a um dirigente do Sindmetal ou
diretamente na sede do sindicato através da
apresentação da CTPS ou do seu contracheque.
Neste caso o mesmo poderá participar da festa, mas,
não da marcação do Bingo.
6. O associado que for casado poderá levar para
a festa como acompanhante a esposa e dois filhos.
7. O associado solteiro poderá levar para a festa
como acompanhante seus pais e a namorada.
8. É expressamente proibida a entrada no clube
de qualquer tipo de bebida seja ela alcoólica ou não.

Campanha Salarial 2009

Patrões radicalizam e negociação
vai de novo para o Tribunal decidir
Esse é o quarto Dissídio Coletivo que os
trabalhadores são obrigados a instaurar no TRT
para poder terem sua reposição salarial
inserida em seus salários.
Ao que nos parece não há, mas interesse
do Sindicato Patronal em negociar para a base
de Natal e Região. Depois de não responderem
ao Sindmetal sobre a Pauta de Reivindicação
aprovada pelos trabalhadores em assembléia e
entregue desde 13 de agosto de 2009,
desrespeitou a prática dos bons costumes e da
negociação não comparecendo a audiência de
mediação na SRT – Superintendência Regional
do Trabalho marcada para o dia 21/09/2009,
sem qualquer justificativa ao órgão mediador.
Preocupados em promover a reposição
salarial com a maior brevidade possível, o
Sindmetal tem negociado uma pauta mínima
com algumas empresas para atender as
necessidades mais emergenciais dos
trabalhadores. Já são 35 (trinta e cinco)
Acordos Coletivos de Trabalho protocolados no
MTE – Ministério do Trabalho e Emprego todos
com um percentual de ganho real na casa dos
4,5% (quatro vírgula cinco por cento),
abrangendo 70% (setenta por cento) dos
associados do Sindmetal.
No próximo dia 16 (quarta-feira), teremos
nova rodada de negociação no TRT, mas, não
podemos ter muita esperança, pois na
audiência anterior os patrões foram claros ao
afirmar não haver nenhuma hipótese deacordo.
Portanto, manter-se mobilizado e
preparado para se necessário for paralisar as
atividades, é a forma mais eficaz para se
conquistar nossas reivindicações.

RECESSO DE FIM DE ANO
O Sindmetal estará fechado durante o período de 21/12/2009 a 10/01/2010. As homologações das
rescisões de contrato de trabalho compreendidas nesse período deverão ser procedidas conforme prevê a
clausula Qüinquagésima segunda do Dissídio Coletivo de Trabalho 2008/2009 ou poderão ser efetuadas
diretamente na SRT – Superintendência Regional do Trabalho.
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