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Aprovada
Convenção  das

empresas do
Metalsul

Trabalhadores das empresas do
Sul Fluminense ligadas ao Sin-
dicato Patronal (Metalsul) apro-
varam a proposta para a Con-
venção Coletiva de Trabalho
2016/2017, na última quinta-
feira, dia 24/11.

A proposta aprovada foi a se-

guinte: Reajuste salarial: 3%,
retroativo a outubro/16; 3%,
em janeiro/17 (acumulativo); e
4%, em março/17 (acumula-
tivo).E está garantido o reajuste
salarial pelo INPC integral
como ponto de partida para as
negociações do ano que vem.

Sindicato é o instrumento de organização
e luta dos trabalhadores em defesa dos
direitos e interesses coletivos e individuais.
A sua força está diretamente ligada à
consciência, adesão e união dos seus
trabalhadores.
Um sindicato independente e fortalecido
pela sua base, pela sua categoria, traz
inúmeros benefícios para os seus filiados
e também para a sociedade em geral.
Cabe ao sindicato, por exemplo, negociar
acordos coletivos, auxiliar juridicamente o
seu sindicalizado em homologações das
rescisões contratuais, receber e encami-
nhar denuncia trabalhista, como em casos
de assédio moral, perseguição, atividade
ilegal da profissão, precariedade de vínculo
empregatício, negociar com o gestor em
casos de demandas relativas a movi-
mentos grevistas, jornada de trabalho,
proteção aos diretos adquiridos, enfim, o
sindicato representa o seu filiado.
Reparemos que mesmo em situações em
que achamos que o sindicato não está
fazendo o seu papel, inconscientemente
sabemos que ele está atuante, pois é mais
fácil tomarmos uma postura contra o
sindicato onde criticamos falando aos
quatro ventos que “ele não faz nada” ou
mesmo que “ele não presta”, do que nos
envolvermos com a causa, tomarmos pé dos
problemas, participarmos das assembleias
e contribuirmos para a evolução da classe.
Envolver-se com a causa demanda tempo,
comprometimento e por vezes deixarmos
de lado nossos projetos pessoais para
colaborar com o coletivo.
Não caia na lábia do seu chefe que já vem
com uma cartinha pronta para você não
colaborar com o seu sindicato. Primeiro
reconheça qual o interesse dele: se é de
ficar bem com a empresa ou de que você
fique, cada vez mais, vulnerável para ser
mais explorado.

Sindicato é o
seu instrumento

legal de luta!

Fil iado a:



O Presidente do Sindicato dos Trabalhadores nas Industrias Metalúrgicas, Mecânicas,
de Material Elétrico, de Material Eletrônico e de Informática de Barra Mansa, Volta
Redonda, Resende, Itatiaia, Quatis, Porto Real e Pinheiral, no uso de suas atribuições
legais e estatutárias, COMUNICA QUE CELEBROU CONVENÇÃO COLET IVA DE
TRABALHO com o SINDICATO PATRONAL ficando estabelecido, na clausula 38ª o
desconto assistencial a ser aplicado aos empregados das empresas, representados
por esse sindicato, não associados, o valor correspondente a 1% do salário base,
l imi tados cada parcela ao  valo r de R$  40 ,00  ao  mês,  nos meses de
dezembro e 13º salário do ano 2016 e janeiro, fevereiro, março e abril de
2017 e ainda, que celebrou ACORDO COLETIVO DE TRABALHO com a empresa
VOTORANTIM SIDERURGIA S.A, ficando estabelecido, na clausula 59ª o desconto
assistencial a ser aplicado aos empregados da empresa, representados por esse
sindicato, não associados, o valor correspondente a 1% do salário base, limitados
cada parcela ao valor de R$ 30,00 ao mês,  nos meses de dezembro e 13º
salário do ano 2016 e janeiro, fevereiro, março e abril de 2017, assegurado
aos empregados o  dir eito de oposição no prazo de 10 (dez)  dias úteis a
contar da publicação deste edital, tudo conforme autorizado pelo acordo nos autos da
Ação C ivi l Pública nº 0149300-19 .2009.5 .01 .0341.
Em conformidade com o termo de conciliação, homologado nos autos da Ação Civil
Publica acima mencionada, OS NÃO ASSOCIADOS QUE NÃO SE OPUSEREM AO
DESCONTO ASSISTENCIAL, concordando com ele, fica assegurado o direito aos
benefícios relativos aos convênios firmados pelo sindicato, sem abranger os direitos
dos associados efetivos da entidade.
Volta Redonda, 28 de novembro de 2016.

SILVIO JOSÉ CAMPOS
PRESIDENTE

EDITAL DE DIVULGAÇÃO DE
DESCONTO ASSISTENCIAL

Trabalhadores elegem
novos representantes

da CIPA
A direção do sindicato parabeniza
os novos representantes da Co-
missão Interna de Prevenção de
Acidentes (CIPA), eleito na se-
mana passada.

A CIPA tem o papel de identificar  e
elaborar mapa dos riscos do
processo de trabalho, com a
participação do maior número de
trabalhadores. Além de elaborar um
plano de trabalho que possibilite a
ação preventiva na solução de

SAINT GOBAIN

problemas de segurança e saúde no
trabalho. Participar da implemen-
tação e do controle da qualidade das
medidas de prevenção necessárias,
bem como da avaliação das prio-
ridades de ação nos locais de
trabalho. Realizar, periodicamente,
verificações nos ambientes e con-
dições de trabalho visando a iden-
tificação de situações que venham a
trazer riscos para a segurança e saúde
dos trabalhadores, entre outras.

Votorantim
dará férias
coletivas a
partir do
dia 5/12

Conforme vem acontecendo
nos últimos anos, a Voto-
rantim vai dar férias coletivas
para seus trabalhadores no
mês de dezembro.
O período das férias é de
trinta dias, com início no
próximo dia 5/12.
Serão mantidos os bene-
fícios, conforme o acordo
coletivo dos trabalhadores.

Férias
coletivas
da Saint
Gobain

terão inicio
dia 12/12

O período das férias cole-
tivas da Saint Gobain terá
início nos dias 12, 19 e
21 de dezembro, respec-
tivamente.

E, como todos os anos an-
teriores, a empresa man-
terá os direitos e benefícios
de todos os funcionários.


