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CAMPANHA SALARIAL 2015

Sindicato recusa em
mesa a proposta da

Votorantim

A direção da Votorantim
apresentou proposta para o
acordo coletivo 2015/2016,
durante reunião com o
Sindicato dos Metalúrgicos do
Sul Fluminense, realizada
nesta segunda-feira, dia 27.

A empresa iniciou a reunião
expondo dados sobre a crise
que vem enfrentando desde o
ano passado e que este ano
se agravou ainda mais.

O sindicato reconhece a
situação atual mas se mantem
firme em defesa da manu-
tenção dos postos de trabalho
e dos direitos dos traba-
lhadores.

Depois de muito debate, os
representantes da Votorantim
apresentaram uma proposta
que, imediatamente, foi
recusada pela direção do

A Câmara dos Deputados
aprovou o projeto que abre as
portas para que empresas
possam terceirizar todas as
suas atividades. Se o
Congresso aprovar a lei e
Dilma não veta-la, a vida de
muitos trabalhadores pode
piorar. Conheça algumas
consequências:
:: EXPLORAÇÃO ::
Em geral, os terceirizados são
encarados pelas empresas
como mão de obra barata, o
que resulta em mais exploração,
assédio e descumprimento de
direitos trabalhistas.
:: OPRESSÃO ::
Minorias que já são oprimidas
no ambiente de trabalho
sofrem mais opressão ainda
quando são funcionários
terceirizados, sobretudo jovens
negros, mulheres e LGBTs.
:: SALÁRIO MENOR ::
Funcionários terceirizados
recebem, em média, 20% a
menos do que funcionários
efetivos.
:: ESCRAVIDÃO ::
Entre 2010 e 2013, os
terceirizados foram as vítimas
de nove dos dez maiores
resgates de trabalhadores em
condições semelhantes às de
escravos.

Terceirização:
um golpe nos
trabalhadores

sindicato por não oferecer
nenhuma vantagem para o
trabalhador. A empresa
ofereceu apenas um
abono de R$ 500 a ser
pago no mês de maio e R$
300 a ser pago em janeiro
do ano que vem. Além
disso, um adiantamento de
50% do 13º salário (para
os que têm mais de 6
meses de casa) e a
manutenção das cláusulas
do acordo anterior.

O sindicato defende a garantia
dos empregos, sem perda de
direitos, e algum ganho
financeiro para os metalúrgicos
da região. Portanto, a reunião
foi concluída e o sindicato vai
aguardar uma nova proposta
da empresa, com avanços e
que reconheça também o valor
dos metalúrgicos.
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Preocupada em combater os altos
índices de acidente no Sul
Fluminense, a atual direção do
Sindicato dos Metalúrgicos vai
promover, no próximo dia 29/4,
o seminário “Adequação à
Agenda do Trabalho Decente da
Organização Internacional do
Trabalho”, ministrado pelo chefe

da Seção de Segurança e Saúde
do Trabalhador, Narciso Guedes,
da Gerência Regional do Trabalho
e Emprego de Duque de Caxias.
Segundo dados, a principal causa
desses índices é a deficiência nas
condições de trabalho nas
indústrias metalúrgicas.

O seminário deverá fornecer a

Seminário sobre
segurança do trabalho
vai acontecer dia 29/4

todas as empresas a orientação
necessária sobre o cumprimento
das leis de proteção ao trabalho,
conforme estabelecido através
Consolidação das Leis do Trabalho
– CLT. O evento vai acontecer no
horário de 8h às 18h, no auditório
da MAN Latin América, em
Resende.


