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Sul Fluminense, 1/12/2015. Boletim nº 1274.Informativo do Sindicato dos  Metalúrgicos do Sul Fluminense

VOTORANTIM

A sexta edição do “Natal dos
Metalúrgicos” acontecerá no próximo
dia 6/12, domingo, a partir das 9
horas, no ginásio do Recreio dos
Trabalhadores, na Vila Santa Cecília,
em Volta Redonda. Ao todo, serão
distribuídos R$ 75 mil em poupanças,
além de prêmios surpresas. A
premiação será dividida da seguinte
forma: sete poupanças de R$ 5 mil e
uma de R$ 10 mil, além do prêmio
principal de R$ 30 mil. As informações
foram passadas pelo presidente do
Sindicato dos Metalúrgicos do Sul
Fluminense, Silvio Campos.

As cartelas já estão sendo
entregues, no horário de 8h às
17h, na sede do sindicato (Rua
Gustavo Lira, 9, Centro de Volta

Redonda), e nas subsedes (Retiro,
Barra Mansa e Resende). A
distribuição acontecerá também nas
portarias das principais empresas
atendidas pelo sindicato. Só tem
direito a participar o metalúrgico
sindicalizado, que deverá
apresentar o contracheque do mês
de outubro e os aposentados com
o boleto da mensalidade.

“Os metalúrgicos já esperam a
nossa festa para confraternizar com
a família e os amigos. Desde o ano
passado, escolhemos um horário
mais cedo para que todos possam
usufluir em uma temperatura mais
amena e não correr o risco de uma
possível chuva atrapalhar”, finalizou
o presidente do sindicato.

Prorrogado o
Acordo do Turno

Devido ao grande número de traba-
lhadores que estão sob a medida de
lay off, e também os que entrarão em
férias coletivas em dezembro, o
sindicato só vai negociar o acordo do
turno em janeiro, após o retorno
desses companheiros.

O objetivo do sindicato é garantir a
participação de 100% dos traba-
lhadores envolvidos no turno, prin-
cipais interessados no acordo.

O sindicato espera que a empresa
use a ampliação desse prazo para
estudar uma proposta que seja justa
e que valorize seus trabalhadores.

Aguardando a
fiscalização da
GRT/VR sobre a
insalubridade

Vem aí o
6º Natal do
Metalúrgico

Será no próximo dia 6 de dezembro
(domingo), em Volta Redonda. Só
sindicalizados poderão participar

Sindicato continua aguardando o
cumprimento por parte da GRT/VR de
uma diligência nas instalações da
Votorantim, com o objetivo de apurar a
inexistência dos riscos ambientais, que
serviu de base para a retirada do adicio-
nal de insalubridade, que prejudicou 426
metalúrgicos da empresa em Resende e
Barra Mansa.

O compromisso foi assumido durante
uma mesa redonda na GRT/VR, dia 8/
9, quando foram feitos questionamentos
técnicos e jurídicos sobre a retirada desse
direito. O não reconhecimento das áreas
insalubres acarreta um prejuízo direto na
vida profissional do trabalhador, já que
ele retarda e prejudica a sua aposen-
tadoria especial.



Diretor da Comunicação:
Bartolomeu Citeli
Texto e Programação visual:
Assessoria de Comunicação
Fale conosco:
sindmetalsf@sindmetalsf.org.br

Jornal do Sindicato dos TJornal do Sindicato dos TJornal do Sindicato dos TJornal do Sindicato dos TJornal do Sindicato dos Trabalhadores Metalúrgicos do Sul Fluminenserabalhadores Metalúrgicos do Sul Fluminenserabalhadores Metalúrgicos do Sul Fluminenserabalhadores Metalúrgicos do Sul Fluminenserabalhadores Metalúrgicos do Sul Fluminense
Volta Redonda: Rua Gustavo Lira, 9 - Centro - CEP 27253-280 - Telefax: (24) 2102-2800
Subsede: Avenida Antônio de Almeida, 603 - Retiro - CEP 27276-670 - Tel: (24) 3346-6179
Barra Mansa: Rua Ary Fontenelle, 362 - Estamparia - CEP 27330-670 - Tel: (24) 3323-1584
Resende: Rua Dr. Tavares, 130, Centro - CEP 27511-200 - Telefax: (24) 3360-9895 / 3355-4457
wwwwwwwwwwwwwww.sindmetalsf.sindmetalsf.sindmetalsf.sindmetalsf.sindmetalsf.org.org.org.org.org.br | facebook.com/OMetalúrgicodoSulFluminense.br | facebook.com/OMetalúrgicodoSulFluminense.br | facebook.com/OMetalúrgicodoSulFluminense.br | facebook.com/OMetalúrgicodoSulFluminense.br | facebook.com/OMetalúrgicodoSulFluminense

A quem interessa
um sindicato fraco e

sem associados?
Todo ano, acontece logo após o
fechamento dos acordos e convenção
coletiva de trabalho, o corre corre
para entregar a carta contra o
desconto assistencial.
O que esse trabalhador não sabe
é que qualquer sindicato que luta
em defesa dos interesses e direitos
dos trabalhadores necessita de
toda uma logística para mobilizar
a categoria e fortalecer a sua luta.
Nenhum patrão reconhece a luta e
reivindicação sem a participação
da esmagadora maioria.
De um tempo pra cá, as empresas
estão conseguindo confundir a
mentalidade do trabalhador, usando
um argumento de que o trabalhador
passou a ser um colaborador. E aí o
sindicato pergunta: qual o trabalhador
que recebe em seus vencimentos o
mesmo valor que o patrão? E de que
tipo de colaboração o patrão está se
referindo já que é a sua força de
trabalho que move a lucratividade da
empresa? E a exaustiva jornada de

Sindicato alerta às
empresas sobre o

descumprimento da
Convenção Coletiva

A direção do Sindicato dos Metalúr-
gicos alerta às empresas que não
estão pagamento os R$ 300 aos seus
funcionários, acordados na Conven-
ção Coletiva deste ano.

As empresas que estiverem descum-
prindo essa cláusula serão denun-
ciadas à Justiça pelo descum-
primento da Convenção Coletiva
para que medidas cabíveis sejam
tomadas. Afinal, quem paga errado
paga duas vezes!

Veja alguns ítens da Convenção
Coletiva:

- Reajuste salarial: 8,34% (INPC pleno).

- PLR no valor de R$ 720, a serem pa-
gas de duas parcelas (fevereiro e
agosto de 2016).
- O Piso Salarial, a partir de 12/8/15,
nas empresas com até 50 empre-
gados, será de R$ 877,55; nas
empresas de 51 a 380 empregados,
será de R$ 948,00; nas empresas de
381 a 680 empregados, será de R$
1.018,40; e nas empresas com mais
de 681 empregados, será de R$
1.110,50 . E para novas contratações,
o salário de admissão de ajudante
não poderá ser inferior ao fixado na
presente cláusula.

- Dejejum: as empresas fornecerão
gratuitamente a seus empregados
um desjejum, composto de café com
leite e pão com manteiga, antes do
registro do cartão de ponto no início
da jornada diária de trabalho.

- Auxílio Funeral: No caso de fale-
cimento, a empresa pagará ao
beneficiário, na forma da legis-
lação previdenciária, em uma
única vez, a título de auxílio funeral,
contra a apresentação do atestado
de óbito, o valor correspondente
a dois pisos salariais.

trabalho, que, muitas vezes, prejudica
a saúde do trabalhador e afeta a
convivência social e com a família?
Enfim, o trabalhador que não é sindi-
calizado enfraquece a luta coletiva e
a sua assistência individual, papel esse
que é exercido por seu sindicato.
E aqueles trabalhadores que entre-
gam a carta para não serem
descontados em 1% dos seus salários,
durante os seis meses consecutivos a
assinatura do acordo, esses só
contribuem para que o empregador
se fortaleça em negar, cada vez mais,
reajustes justos e outros direitos e
benefícios.
É preciso que o trabalhador saiba
que o sindicato também oferece,
além da assistência jurídica e da
saúde do trabalhador, muitas outras
vantagens. São disponibilizados vários
descontos principalmente na área de
qualificação e formação profissional
para ele e para sua família. Consulte:
www.sindmetalsf.org.br

Sindicato informa que estará em recesso no período de
14/12/15 à 12/1/16. Retornando no dia 13/1/16.


