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CAMPANHA SALARIAL 2014

Sindicato entrega pauta de
reivindicações para o MetalSul

Esperamos que as negociações
deste ano sejam mais rápidas e que
possamos avançar mais.

“

”Renato Soares

Na última terça-feira (1/4) o Sindicato
dos Metalúrgicos entregou às empresas do
MetalSul (sindicato patronal) a pauta de
reivindicações para o Acordo Coletivo
2014/2015.

A pauta foi elaborada tendo como base
uma pesquisa realizada junto aos
trabalhadores. Na pauta, o sindicato
reivindica um reajuste salarial a partir de
1° maio (database) de 2014, com a
variação do INPC, no período de maio de
2013 a 30 de abril de 2014, além de
aumento real, a ser aplicado sobre os
salários.

Em breve, o sindicato estará publicando
a pauta de reivindicações, na sua íntegra,
aos trabalhadores.
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As centrais sindicais decidiram  pela
realização de um ato público unificado para o
próximo dia 9 de abril. A mobilização será em
torno da pauta de reivindicações nacional dos
trabalhadores entregue à presidente Dilma
Rousseff em 2013, e que não avançou.

Na agenda dos trabalhadores estão
reivindicações antigas como a redução da
jornada de trabalho para 40 horas semanais
sem redução de salário, o fim do fator
previdenciário e a regulamentação da negociação
com os servidores públicos.

Também será cobrada uma audiência com a
presidenta para discutir os temas que a classe
trabalhadora não abre mão de que avançem. A

reunião reafirmou a unidade da classe trabalhadora
que, independente das eleições, irão manter a
pressão e a mobilização para que as propostas
discutidas em 2013 tenham um desdobramento.

Há ainda a preocupação com a política
econômica e industrial. As centrais não
concordam com o aumento de juros, nem que o
Brasil faça o inverso dos países mais
desenvolvidos, importando produtos de alta
tecnologia e exportando manufaturados, porque
esse cenário compromete o desenvolvimento.
Outra bandeira antiga é a reforma agrária e o
combate à rotatividade nas empresas. Também
não serão aceitos retrocessos na política de
valorização do salário mínimo.

Dia 9/4: ato nacional pelas
reivindicações dos trabalhadores

O sindicato vem recebendo
várias reclamações sobre a pressão
que os trabalhadores vem sofrendo
para que se produza em proporções
excessivas a curto prazo. Tudo isso
é para que metas sejam atingidas,
desrespeitando o risco de acidente
e o seu direito de descanso.

Até de madrugada tem gerente
e coordenador fiscalizando o
descaso, que é um direito do
trabalhador. Além de, muitas
vezes, ser obrigado a engolir a
comida e retornar para o seu setor
rápido, não conseguindo tirar sua
uma hora de refeição, que
também é um direito.

O sindicato avisa que isso pode
se caracterizar assédio moral, o
qual cabe a implantação de
auditoria e até mesmo uma ação
trabalhista.

Esta conduta da empresa vem
provocando a saída de trabalhadores
para outras empresas e falta de mão
de obra na Votorantim. O que
provoca sobrecarga nos funcionários
da empresa.

Votorantim quer
produção a

qualquer custo A direção do sindicato foi informada dos
acidentes que ocorreram na Votorantim no mês
de março, um na GAC – onde uma bobina
veio esmagar o dedo do pé do trabalhador –
e outro na GMD – onde uma viga caiu sobre o
pé de um companheiro.

O sindicato alerta a empresa para que não
fique ocultando as informações sobre acidentes
de trabalho. Isso prejudica o trabalhador em
seus direitos. Além do mais, o sindicato precisa
de condições para acompanhar todo o processo
de apuração, esse é o  proce-dimento normal
e legal. A secretaria de saúde e o departamento
jurídico permanecem à disposição do
trabalhador, caso seja necessário.

GAC e GMD com
acidentes não
comunicados

Outra situação que precisa ser investigada
é a má distribuição de EPI que, muitas vezes,
obriga o trabalhador  a executar sua tarefa com
luvas velhas e rasgadas, o que prejudica a
qualidade da produção e aumenta o risco de
acidente. Quem exige qualidade tem que dar
condições de trabalho!

Horários e itinerários de ônibus
elaborados pela empresa têm
prejudicado e causado insastifação aos
trabalhadores, principalmente, os que
moram longe, que tem que andar mais
de um quilômetro de casa até o ponto.

Os mais prejudicados tem sido os
que fazem o turno de 16h a 0h.

O sindicato informa que, pelo artigo
71 da Consolidação das Leis do
Trabalho, além da pressão da chefia
sobre o trabalhador, como se não
bastasse, existe ainda a proibição de
não permitir que o trabalhador cochile
dentro de sua hora de descanso. A lei
garante que o direito de descanso, desde
que seja em local seguro. Essa atitude
agressiva e perversa só vem causando
total indignação e o grande risco de
acidente. A medicina já comprovou que
alguns minutos de descanso renovam
as energias (física e psicológica) e
evitando que o trabalhador exerça sua
função cansado e com sono e vindo
assim evitar  o acidente.

Empresa pratica má
distribuição de EPI

Falta organização
no transporte

Nesta quinta-feira (3/4), a direção do
sindicato dos metalúrgicos entregou a pauta
de negociação para o acordo coletivo 2014/
2015 nas mãos dos representantes da
empresa Votorantim Siderurgia.

A expectativa da direção do sindicato é
que a empresa inicie o mais rápido possível
as negociações para que se cumpra a data
base, que é 1º de maio.

Além da reposição do INPC do período, o
sindicato não abrirá mão de um aumento
real, além de outros benefícios.

Votorantim recebe a
pauta de reivindicações
para o acordo coletivo

2014/2015


