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Sul Fluminense, 30/3/2016 - Boletim 1306.Informativo do Sindicato dos  Metalúrgicos do Sul Fluminense

Sindicato quer ouvir
você, trabalhador!

CAMPANHA SALARIAL 2016

Pesquisa vai apontar as principais reivindicações dos trabalhadores
O Sindicato dos Metalúrgicos dá início à Campanha Salarial 2016. E para
elaborar a pauta de reivindicações, está fazendo uma pesquisa na base para
que cada trabalhador possa sugerir os itens que deseja que conste nesta
pauta. Responda a pesquisa e entregue a um diretor do sindicato.
--------------------------------------------------------------------------------------------

Qual empresa você trabalha?

Cite cinco itens que você gostaria que estivesse na pauta de
reivindicação para o Acordo Coletivo 2016/2017:

corte aqui

 Qual a sua função?



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

Inicia hoje a discussão
sobre o Acordo do Turno

com o sindicato
É hoje a reunião entre o Sindicato
dos Metalúrgicos e os representantes
da Saint Gobain para discutir a
renovação do Acordo do Turno,
com validade de 2 anos.

A expectativa é de que a empresa
apresente uma proposta justa que

deverá contemplar o sacrifício que os
trabalhadores fazem no cumprimento
do turno de 8 horas na empresa.

É importante lembrar que a jornada
de trabalho do metalúrgico é de 6
horas é Lei, um direito estabelecido
na Constituição Federação.

Sindicato
apura

denúncia
sobre

demissões
O Sindicato dos Metalúrgicos do Sul
Fluminense reuniu informações junto
à empresa sobre um número excessivo
de demissões que estariam ocorrendo
na Votorantim, através de denúncia
feita ao sindicato nos últimos dias.

Os representantes da Votorantim
alegaram não ter fundamento já que
as demissões ocorridas fazem parte
de um turnover, processo comum
em qualquer empresa.

De qualquer forma, o sindicato pediu
a empresa que apresentasse os
números de demissões feitas pela
empresa, nos últimos meses.

Silvio Campos cria fórum
para discutir alternativas

à crise, na região
Na manhã desta segunda-feira, dia
28, o Sindicato dos Metalúrgicos
promoveu um encontro com
representante do poder público do
Estado, deputado Edson Albertassi,
e representantes das empresas
Peugeot, MAN Latino América,
Companhia Siderúrgica Nacional
e a Nissan, além do presidente
da Força Sindical do Rio de
Janeiro, Carlos Fidalgo, para a
criação do Fórum Regional para
Criação de Alternativas no
Combate à Crise.

O fórum foi criado no sentido de
reunir esforços com empresas do
setor para criar alternativas reais
na retomada do crescimento no
Sul Fluminense e no combate ao
desemprego.

Nas palavras do presidente sindicato,
Silvio Campos: “Precisamos criar
soluções práticas, iniciativas para
ajudar as fábricas a voltar a produzir,
parar com as demissões e retomar
o crescimento. Não queremos ficar
parados! Acreditamos que todos nós

- sindicato, empresas e governo –
têm sua parcela de responsabilidade
e obrigação de combater os
malefícios da crise”.

Foram debatidas várias questões
como melhorar a eficiência energética
para o setor industrial que já não
responde a necessidade do setor
siderúrgico na região. E também
como criar uma integração no
fornecimento de matéria para o setor
automotivo. “Queremos que as
fábricas do setor automotivo
comprem a produção diretamente da
CSN para fabricar seus carros e
peças. Assim, vamos somar com o
crescimento, gerando mais emprego
e contribuindo concretamente para a
economia da região”, ressalta Silvio.

O presidente do sindicato e o diretor
Carlos Santana estão elaborando
uma agenda de reuniões oficiais com
a participação de outras empresas
como a Saint Gobain, Jaguar Land
Rover, Votorantim entre outras, além
da presença de representantes do
poder público.

>VOTORANTIM<

>METALÚRGICA BM<

Sindicato
denuncia
MBM ao

Ministério do
Trabalho

O sindicato encaminhou denúncia
à GRT/VR sobre as irregularidades
que a empresa Metalúrgica Barra
Mansa vem praticando com os
seus trabalhadores.

Foi solicitada uma mesa redonda
que deverá cobrar da empresa
soluções para as questões que vem
causando prejuízo os metalúrgicos.


