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Sul Fluminense, 1/8/2014. Boletim nº 1150

CAMPANHA SALARIAL 2014

Metalsul apresenta nova proposta
para a convenção coletiva

Em reunião realizada ontem, dia 30, entre representantes do Metalsul e Sindicato dos Metalúrgicos,
o sindicato patronal apresentou a seguinte proposta para a Convenção Coletiva 2014/2015:

Votação será nesta terça-feira, dia 5/8, nas sedes do
sindicato (Volta Redonda, Barra Mansa e Resende), às 17h

(primeira convocação) e às 18h (segunda convocação)

- Reajuste salarialReajuste salarialReajuste salarialReajuste salarialReajuste salarial - INPC (5,82%) retroativo a maio/2014

- Piso salarialPiso salarialPiso salarialPiso salarialPiso salarial - para as empresas até 50 funcionários - R$ 810

- para as empresas com 51 a 380 funcionários - R$ 875

- para as empresas com 381 a 680 - R$ 940

- para as empresas que tem acima de 680 funcionários -  R$ 1.025

- PLRPLRPLRPLRPLR - multa no valor de R$ 720, a ser paga em duas parcelas. em 1/2/2015 e 1/8/2015

* As empresas que não efetuarem o pagamento da PLR na data correta pagarão uma multa de 10% sobre o valor. O sindicato notificará a
empresa, que terá um prazo de até 30 dias para efetuar o pagamento.

- Cesta-básica OU cartão alimentaçãoCesta-básica OU cartão alimentaçãoCesta-básica OU cartão alimentaçãoCesta-básica OU cartão alimentaçãoCesta-básica OU cartão alimentação - todas as empresas que ainda não oferecem o benefício, passarão a fornecê-lo, no valor de
R$ 70, com os seguintes critérios: o trabalhador que não tiver nenhuma falta durante o mês terá a participação de R$ 1 (um real), quem tiver
somente uma falta não justificadanão justificadanão justificadanão justificadanão justificada participará com o valor de R$ 14, aqueles que tiverem duas faltas não justificadasnão justificadasnão justificadasnão justificadasnão justificadas participarão com R$
21, e os que tiverem a partir de três faltas, também não justificadasnão justificadasnão justificadasnão justificadasnão justificadas, terão que pagar o valor integral, ou seja, R$ 70.

* Faltas justificadas, como atestados médicos, dispensa gala ou
dispensa nojo, entre outros, não entram nos critérios.

* As empresas pagarão os retroativos em duas parcelas, ou
seja, a primeira até o 5º dia útil de setembro e,  a segunda, até
o 5º dia útil de outubro.

O sindicato levará a proposta para votação
nesta terçaterçaterçaterçaterça-feira, dia -feira, dia -feira, dia -feira, dia -feira, dia 55555/////88888, nas sedes do
sindicato (Volta Redonda, Barra Mansa e
Resende), às 17h (primeira convocação)
e às 18h (segunda convocação).
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As empresas Cinbal e Litografia
Valença ainda não apresentaram suas
propostas. Essas empresas não
pertencem ao Metalsul, e, por isso, o
sindicato não entende porque elas
querem aguardar o resultado da
Convenção Coletiva do sindicato
patronal.

Diversas outras empresas da base
já fecharam seus acordos. Já estamos
no mês de agosto, e o sindicato informa
que somente aceitará valores retroativos
a maio.

Se as empresas persistirem em não
negociar, o sindicato levará o caso à
GRT.

Cinbal e Litografia
Valença ainda não

iniciaram negociações

Problemas com pagamento off
shore e banco de horas continuam

na Metalúrgica Vulcano
A direção do sindicato vem

recebendo reclamações a respeito do
pagamento dos funcionários que
trabalham embarcados. Segundo as
informações, os funcionários recebiam
o adicional de embarque em
contracheque separado. Mas, há cerca
de dois meses, o valor do adicional
passou a ter descontos, sem que
qualquer explicação ou comunicado
fossem repassados aos trabalhadores.

A Metalúrgica Vulcano afirma que
realizou uma análise dos valores pagos
e percebeu que estava realizando
pagamentos indevidos, e por isso
passou a fazer os descontos. No entanto,
o sindicato não ficou satisfeito com a
explicações e exigiu mais detalhes.

Outra informação a que o sindicato
teve acesso é que o contrato da
Metalúrgica Vulcano é com a empresa

Atendimento jurídicoAtendimento jurídicoAtendimento jurídicoAtendimento jurídicoAtendimento jurídico

No dia 8/8, o atendimento jurídico
no Sindicato dos Metalúrgicos será
suspenso na parte da manhã,
retornando normalmente às 13h30.

Demissão em massa
na White Martins

O sindicato entrou com uma ação
na justiça para rever a demissão em
massa feita pela White Martins /
Cilbrás. A empresa, sem nenhum tipo
de comunicação prévia, demitiu mais
de 20% de seu quadro efetivo.

Por entender que isto configura
demissão em massa, o sindicato
entrou com a ação para a
reintegração dos funcionários ou para
que a empresa mantenha todos os
benefícios (cartão-alimentação, cesta
básica, plano de saúde, etc) a todos
os demitidos, durante um período de
seis meses.

Devido a urgência da situação, o
sindicato está procurando agilizar este
processo junto à justiça.

Saint Gobain está parecendo uma fazenda
Trabalhadores estão reclamando do excesso de horas extras em
alguns setores, e a direção da empresa diz não ter conhecimento

Várias reclamações sobre horas
extras na Saint Gobain tem chegado
à direção do sindicato. Segundo
as informações, alguns setores estão
fazendo 12 horas, além de não ter
folga de 80.

A direção da empresa alega que
isso não consta nos registros de
ponto.

A princípio, de acordo com os
trabalhadores, as áreas em que isso
occore, seriam as de cimentação,
pintura e mecânica. No entanto, o
sindicato precisa saber, com mais
detalhes, os setores onde acontece
o problema, para que seja feita a
denúncia na GRT e no Ministério
Público.

Modec, subsidiária da Petrobrás, e que
a Petrobrás exige que os funcionários
que realizam serviços com materiais
tóxicos – que é o caso dos trabalhadores
da Vulcano – devem ter plano de saúde
oferecido pela sua empresa. E os
funcionários da Vulcano não tem.

Além disso, a empresa não
reconhece os dias de folga do
embarque, criando disfarçadamente
um banco de horas.Além destes
problemas, ainda estão sendo relatados
casos de banco de horas, para o qual
não há acordo com o sindicato. A
prática é ilegal, e a empresa já havia
prometico que isso seria resolvido.

O sindicato informa que, caso os
problemas relatados não sejam
solucionados, denunciará a empresa
para o Ministério Público e para a
Gerência Regional do Trabalho (GRT).

Cipistas eleitos da Votorantim Siderurgia -
Barra Mansa

O Sindicato acompanhou o
processo de votação da Cipa d
Votorantim Siderurgia parabeniza os
cipistas eleitos. TITULARES: Sonia
Szydlonski, Antonio José Moura, Jan
Carlos de Oliveira, Sérgio Alves, Lielson

de Medeiros, Juliano da Silva, Valdinei
de Souza, Sérgio Lagais e Reinaldo
Maia. SUPLENTES: Manuel Neto, João
Sobrinho, Luiz Carlos de Jesus, Jeterson
dos Santos, Vilnei Pedrosa, Geonvane
Landim e Eliasze da Fonseca.


