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NEGOCIAÇÕES SALARIAIS 2014/2015
ArcelorMittal Vega
Após duas rodadas de negociação ainda não teve acordo nas cláusulas Econômicas
Após duas rodadas de negociação (dias 8 e 11) entre os
representantes do sindicato e da empresa, ainda não
houve acordo nas cláusulas ﬁnanceiras: Reajuste
salarial, aumento real de salários, horas extras, vale
alimentação) para que possamos levar em assembléia
para decisão dos trabalhadores aprovarem ou
rejeitarem. Nas cláusulas sociais, houve avanços e foi
superada essa questão.

Cláusulas Financeiras Negociações
iniciam dia 08/01

Comissão de Negociação:

No dia 08 de Janeiro, haverá nova rodada de negociação Sindicato: Alberto Pessoa, Agenor Garrett, Dr. Almir
em relação as cláusulas ﬁnanceiras. Neste momento das Arcelor: Patrícia, Rodrigo.
negociações se faz necessário que os companheiros
iniciem dentro da fábrica as conversas referente ao reajuste salarial para que a empresa entenda a
necessidade de apresentar uma proposta digna de aumento real de salários pois a muito tempo os
trabalhadores não conquistam aumento real de salário e neste ano a luta é por aumento real de

ASSEMBLÉIA EXTRAORDINÁRIA
COM OS TRABALHADORES METALÚRGICOS
Companheiros: Conforme noticiamos no
informativo passado (Nº 3), a direção do
sindicato havia iniciado o processo de
negociação com o sindicato patronal do setor
metalúrgico para a convenção coletiva de
trabalho com data base em 01 de Janeiro.
No dia 08 foi realizada a primeira rodada de
negociação entre os sindicatos, devendo
neste momento o sindicato convocar uma
assembléia com os trabalhadores do setor
metalúrgico para discussão e aprovação do
ROL de reivindicações que será entregue ao
sindicato patronal.
Desta forma o sindicato convoca os
trabalhadores metalúrgicos para Assembléia
Extraordinária:

ASSEMBLÉIA
EXTRAORDINÁRIA
Dia - 18 de dezembro - Quinta Feira

Local: Sede do sindicato - Rodovia
A-280-A (Antiga 301), Km 5, Nº7.356,
Sala 203 - Itinga Em Frente ao Centro
Comercial Itinga.
Horario: 19:00 horas Pauta:
1- Discussão e aprovação do Rol de
reivindicações a ser apresentado ao
sindicato Patronal para as negociações
salariais.
2- Comissão de Negociação
3- Taxa Negocial
4 Autorização para instaurar dissídio
coletivo
5- Assuntos de interesse da Categoria

Informativo Metalúrgico de Araquari e São Francisco Sul-Departamento Metalúrgico/SC-CUT

TRABALHADORES DA BMW PRESTIGIAM ASSEMBLÉIA
No dia 12 de dezembro realizamos a
primeira assembléia com os
trabalhadores da BMW, para deﬁnir o
ROL de reivindicações que será
apresentado a empresa para
iniciarmos as negociações do acordo
coletivo de trabalho. Os trabalhadores
presentes na assembléia deﬁniram
que irão lutar juntos com a direção do
sindicato por:
- Reajuste Salarial + Aumento Real.
- Piso Salarial - Horas Extras
- Vale Alimentação
- Licença Maternidade
- Jornada de Trabalho de 40 horas
- Participação nos Lucros.

Trabalhadores Elegeram Comissão de Negociação:
Na assembléia os trabalhadores aprovaram a comissão de negociação que será
composta com todos os membros da direção do sindicato, dois companheiros do
departamento dos metalúgicos da CUT, um companheiro da confederação nacional dos
metalúrgicos da CUT e o departamento jurídico do sindicato.

ASSEMBLÉIA APROVOU DESCONTO DA TAXA NEGOCIAL
Na assembléia realizada no dia 12 com os
trabalhadores da BMW, foi aprovado o
desconto de uma taxa negocial de 3% no mes
de abril de 2015, de todos os trabalhadores da
BMW, em favor do sindicato dos metalúrgicos
de Araquari e S.F.S. A taxa negocial tem por
objetivo manter o sindicato com os recursos dos

próprios trabalhadores, fazendo assim a luta e
representação com autonomia e independência
na defesa dos direitos dos trabalhadores. Caso
algum trabalhador não deseje pagar a taxa,
deverá fazer sua oposição junto ao sindicato e
protocolar na empresa, desautorizando o
referido desconto.

TRABALHADORES DA BMW FAZEM DENÚNCIAS
Os trabalhadores da BMW, tem procurado o
sindicato para fazerem várias denuncias de
desrespeito aos trabalhadores: Como assédio
moral, pressão por partes dos chefes de
setores, atividades executadas causando
problemas de saúde, excesso de calor nos
locais de trabalho, falta de planos de cargos e
salários.

Após as denuncias feita pelos trabalhadores a
direção do sindicato, protocolou no dia 02/12
documento na empresa para averiguar as
denuncias e resolver os problemas
apresentados pelos trabalhadores. Caso não
sejam solucionados a direção do sindicato
estará levando as denuncias ao Ministério
Público do Trabalho.

SINDICATO CONTRATA SERVIÇOS JURIDICO

A direção do sindicato informa, a todos os Metalúrgicos de Araquari e S.F.S., que apatir do dia 16
o Departamento jurídico através do Advogado DR. Almir Rogério do Nascimento estará atendendo
todas as Terças Feiras, na sede do Sindicato. Para maiores informações ligar: (47) 3438-6187
Sede do Sindicato:Rodv. A-280-A (Antiga 301), Km 5, Nº7.356, Sala 203 - Itinga Araquari.
Em Frente ao Centro Comercial Itinga. Fone: 3438-6187.

