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Amanhã inicia a
negociação para o

ACT 2016/2017

>PALAVRA DO PRESIDENTE<VOTORANTIM - CAMPANHA SALARIAL 2016

O projeto de lei nº 4.330/04, que
trata da regulamentação da
terceirização, já aprovado pela
Câmara, poderá entrar na pauta do
Senado nas próximas semanas. Ele
aguarda apenas a apreciação de
requerimento que solicita a
tramitação conjunta deste com os
demais projetos que versam sobre
o mesmo assunto - PLS 300/15,
447/11 e 87/10.

A matéria está na Comissão Espe-
cial do Desenvolvimento Nacional
sob a relatoria do senador Paulo
Paim (PT-RS), que ainda não
apresentou parecer.

É preciso que todos nós sindicalistas
e trabalhadores estejam mobilizados
e pronto para o combate. Se passar
no Senado, a nova lei abre as portas
para que as empresas possam
subcontratar todos os seus serviços.
Assim, os trabalhadores são mais
expostos a violações como
exploração de trabalho análogo ao
escravo, calotes de salários, riscos à
sua saúde e jornadas excessivas.

Usada pelas grandes empresas
para reduzir a folha de pagamento,
a terceirização tem impacto nega-
tivo para os trabalhadores. De
imediato, vai diminuir o número de
empregos, aumentar riscos de
acidente e vai trazer ainda mais
dificuldades para negociação com
o patrão.

Vamos nos manter mobilizados!

Forte abraço

Silvio Campos - presidente

Fantasma da
terceirização

volta a rondar

Chegou o tão esperado momento de
negociação do Acordo Coletivo de
Trabalho. O sindicato se defronta, mais
uma vez, com uma politica que sacrifica
sempre a folha de pagamento dos
trabalhadores, priorizando a lucrati-
vidade a todo custo.

No ano passado, a campanha
salarial também foi de baixo de uma
crise financeira das empresas da
região, a mesma que ainda está sob
as cabeças dos trabalhadores e de
todo o povo brasileiro. O sindicato,
compreendendo a conjuntura
econômica e política, permitiu
acordos sem reajuste com o
compromisso que as empresas não
demitiriam seus funcionários e os
empregos estariam garantidos, pelo
prazo de vigência dos mesmos. E a
Votorantim foi uma delas.

Mesmo ciente das dificuldades
enfrentadas por todos os brasileiros,
o sindicato decidiu que não dá mais
para a classe trabalhadora ser sempre

a principal penalizada, não tem mais
como permitir que a renda do traba-
lhador seja ainda mais desvalorizada.
Portanto, o sindicato não vai aceitar
acordos sem, pelo menos, o reajuste
de 9,83% (INPC) nos salários e
benefícios dos metalúrgicos.

O sindicato vem acompanhando os
cortes no orçamento das empresas,
sacrificando sempre os trabalhadores.
A política de desvalorização do
trabalhador é tamanha que ela vem
transformando o salário do metalúrgico
em um dos menores do país.

Enfim, é preciso levar em considera-
ção as condições de vida do
trabalhador. O sindicato não vai
permitir retirar direitos e nem acordos
sem repor as perdas salariais.

E para o sucesso dessa campanha
salarial, o sindicato conclama a união
e o apoio dos metalúrgicos para que
o sindicato consiga garantir um bom
e justo resultado nas negociações.

DESCONTO DE 30% PARA SINDICALIZADOSNOS TRATAMENTOS DE:CIRURGIA ORTOGNÁTICA,
CIRURGIA DE ATM, FRATURAS DA FACE, CISTOS E TUMORES MAXILARES, RECONSTRUÇÃO
DE FACE, DENTES INCLUSOS, ENXERTOS ÓSSEOS, IMPLANTES
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Intolerância e a
causa de demissões

de trabalhadores
No acordo coletivo do ano
passado, há uma cláusula em
que a empresa garante “o nível
de emprego desde que o volume
de produto acabado não atinja
números inferiores a noventa e
cinco mil toneladas no Sul
Fluminense por dois meses
consecutivos, durante o período
de vigência do acordo”.

Segundo os próprios dados da

Empresa
obriga

trabalhadores
a usar

bafômetro
No mercado de trabalho, são poucas
as empresas que tomam medidas
arbitrárias e radicais, que venham a
obrigar seus trabalhadores a
adotarem condutas que lhes trazem
algum tipo de mal estar.

Aqui no Sul Fluminense, a Votorantim
instalou na portaria de entrada dos
trabalhadores um bafômetro para
testar se o trabalhador fez uso de
bebida alcoólica no final de semana,
durante sua folga.

Em defesa do trabalhador, o sindicato
tentou fazer com que a Votorantim
voltasse atrás e suspendesse a medida,
que vem causando constrangimento
aos funcionários perante seus colegas
de trabalho. Afinal, o privilégio ou
princípio da não auto-incriminação
significa que ninguém é obrigado a
se auto-incriminar ou a produzir prova
contra si mesmo.

Sem êxito em sua tentativa junto a
empresa, o sindicato encaminhou à
Gerência Regional do Trabalho uma
solicitação de mesa redonda para
tentar reverter a situação.

Já que a empresa até o momento
não atendeu ao apelo de seus
funcionários e ao sindicato, vai insistir
junto ao Ministério do Trabalho pela
interferência do Ministério do
Trabalho neste caso. O sindicato
continuará atuando sempre na defesa
do bem estar dos trabalhadores.

empresa, não houve o alcance
desse número o que não justifica
as demissões que vem ocorrendo.

O sindicato esperava que a
empresa agisse usando o bom
senso, já que se trata não só dos
trabalhadores mas das famílias
que dependem dele para
sobreviver. Além disso, essas
demissões vem sacrificando os
trabalhadores que ficaram.


