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É de forma leviana que as empresas
tentam convencer os trabalhadores
a não pagar a taxa assistencial ao
sindicato, com o objetivo de enfra-
quecer a luta contra a exploração
dos patrões.

São várias as formas de conven-
cimento. São oferecidos transportes
gratuitos, liberando a saída
dos funcionários dentro do horário
de expediente, publicando comu-
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nicados internos, apresentando
modelos de cartas, entre outros.

O trabalhador devia se perguntar:
Por que a empresa faz tudo isso, se
até para liberar do serviço no caso
de doença ela dificulta? É muito
simples, qual é a empresa que
quer um sindicato forte? Sindicato
forte é a garantia de mais conquistas
e direitos. Quando o funcionário precisa
resolver um problema particular, a

empresa proíbe sua saída, mas para
torná-lo vulnerável, estimula a levar a
carta que desautoriza o des-
conto assistencial, liberando do serviço,
imediatamente!

Enfim, o sindicato parabeniza e
agradece os trabalhadores que
reconhecem a importância do papel
do seu sindicato, que se sustenta da
contribuição financeira da classe
trabalhadora. 

Desconto Assistencial serve para
fortalecer a luta em defesa dos

direitos dos trabalhadores

CONVENÇÃO COLETIVA DE
TRABALHO 2014/2015

O sindicato alerta os traba-
lhadores, caso as empresas não
cumpram as cláusulas apro-
vadas no acordo coletivo,
devem denunciar ao sindicato
para que sejam tomadas as
medidas cabíveis.

Direitos doDireitos doDireitos doDireitos doDireitos do
trabalhadortrabalhadortrabalhadortrabalhadortrabalhador
devem serdevem serdevem serdevem serdevem ser

respeitados!respeitados!respeitados!respeitados!respeitados!

TTTTTrabalhadores recusam propostarabalhadores recusam propostarabalhadores recusam propostarabalhadores recusam propostarabalhadores recusam proposta
do acordo coletivo 2014/2015do acordo coletivo 2014/2015do acordo coletivo 2014/2015do acordo coletivo 2014/2015do acordo coletivo 2014/2015

LITLITLITLITLITOGRAFIA VOGRAFIA VOGRAFIA VOGRAFIA VOGRAFIA VALENÇAALENÇAALENÇAALENÇAALENÇA

Em votação realizada nesta terça-
feira, dia 7/10, trabalhadores da
empresa Litogradia Valença reprovam
a proposta da empresa para o
acordo coletivo de trabalho 14/15.

O sindicato lembra a empresa
que no próximo mês estará
vencendo o acordo de turno. E
se coloca à disposição para
iniciar as negociações.
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Já estão abertas as inscrições para
as eleições da CIPA. Os traba-
lhadores interessados em se ins-
crever é só procurar imediatamente
a técnica de segurança. A votação
será 28/10/2014.
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O Sindicato dos Metalúrgicos do
Sul Fluminense parabeniza os
cipistas da Prosifer empoçados no
último dia 1º de outubro.
“Desejamos que os trabalhadores
da CIPA tenham êxito em sua
gestão, contribuindo para a
prevenção de acidentes e
segurança dos trabalhadores”,
comenta o diretor Almir Paulino.
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A direção do Sindicato dos
Metalúrgicos está cobrando da
empresa White Martins por não
contemplar a todos os funcionários
que estão cumprindo o turno de
oito horas. 

A empresa informou ao sindicato
que está fazendo o levantando dos
funcionários que, em um período
anterior, fizeram a mesma opção
de jornada e, em breve, vai
comunicar ao sindicato.
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Notícias sobre o Plano de SaúdeNotícias sobre o Plano de SaúdeNotícias sobre o Plano de SaúdeNotícias sobre o Plano de SaúdeNotícias sobre o Plano de Saúde
A empresa Saint Gobain procurou
o sindicato para mostrar um
comunicado enviado pelo plano de
saúde Amil, que alegou a
inviabilidade da manutenção do
contrato. Em seguida apresentou a
necessidade de um reajuste de 50%.

A seguir, informou que conseguiu
reduzir para 30%  o reajuste no
valor da mensalidade e na
participação nas consultas e exames
simples, a partir da terceira consulta
de cada beneficiário.

A direção do sindicato tentou

negociação com a empresa sobre
a retirada da participação do
trabalhador nos exames e
consultas, demostrando o grande
desfalque em valores que isso causa
no salário dos funcionários.

A empresa apresentou em números
a impossibilidade de atender a
reivindicação do sindicato,
informando que, até o final do ano,
o grupo Saint Gobain irá fazer uma
nova cotação com outros planos de
saúde para ver a viabilidade de uma
mudança de plano.

A empresa demitiu vários
trabalhadores alegando baixa
produção e  paralização de alguns
setores como trefilaria, demag,
aciaria, GLQ e outras áreas.

O sindicato precisa que o
trabalhador continue informando os
fatos ocorridos na empresa para que
sejam tomadas as devidas
providências.
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A NSC continua mantendo o banco
de horas, sem acordo com os
trabalhadores, desde junho de 2013.

O sindicato já entrou com denúncia
no Ministério do Trabalho para que
sejam regularizadas todas as horas
pendentes e a empresa pare com
essa prática ilegal.

O sindicato já informou à
empresa sobre a necessidade da
renovação do acordo de turno, já
vencido há mais de um mês.
Como a empresa até agora não
se manifestou, a direção do
sindicato está notificando a
empresa através de ofício.
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