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Sindicato vai realizar
votação amanhã, dia 7

CAMPANHA SALARIAL 2017

Temer sanciona com
três vetos projeto

sobre terceirização
Michel Temer sancionou, na sexta-
feira (31), com três vetos, o projeto
que trata da terceirização.
A proposta, aprovada pelos depu-
tados no último dia 22, permite a
contratação de serviço terceirizado
em qualquer tipo de atividade de
uma empresa.
O presidente vetou o parágrafo 3º do
Artigo 10, que previa prazo de 270
dias de experiência para os contratos
temporários. Nesse mesmo parágrafo,
havia a previsão de o prazo ser alterado
por acordo ou convenção coletiva. O
que o presidente vetou foi a possibi-
lidade de prorrogação do prazo.

Outro ponto vetado pelo presidente
foram pontos que previam questões
já contempladas no Artigo 7º da
Constituição. Por isso, esses itens
foram considerados inócuos. E, por
fim, outro trecho vetado foi o parágrafo
único do Artigo 11, porque se tornou
sem sentido em razão dos vetos a
trechos do Artigo 12.

Quanto a duração do trabalho tem-
porário, passa de até 90 dias para até
180 dias, consecutivos ou não. E,
após o término do contrato, o traba-
lhador temporário só poderá prestar
novamente o mesmo tipo de serviço
à empresa após esperar três meses.

Metalúrgicos da  Saint`Gobain
estão denunciando a falta de folga
nos finais de semana. Segundo
eles, quem faz turno sai aos
sábados, às 15h, tendo que retor-
nar aos domingos, às 23h, aos
seus postos de trabalho.

O sindicato entende que nessa
escala o trabalhador não está
tendo direito à folga normal nos
fins de semana.

Outra reclamação é dupla função.
Essa prática tem ocorrido na área
de centrifugação, que, após a
redução do quadro de funcio-
nários (dez. 2015), a empresa
vem, cada vez mais, sobrecar-
regando os trabalhadores. Ainda,
segundo as denúncias, hoje, além
de ocorrer desigualdade nos
salários dos operadores de empi-
lhadeiras (com valores que variam
de R$ 6 a R$12 a hora), esses
trabalhadores têm que fazer lim-
peza da área e também pinturas
em geral.

Ciente dessas condultas arbitrá-
rias, o sindicato já entrou em con-
tato com a empresa para que se-
jam regularizadas as situações.
Caso não ocorram mudanças, o sin-
dicato tomará medidas  drásticas.

SAINT GOBAIN
Sindicato exige
mudança de
condulta da
Saint Gobain

Amanhã, o sindicato estará reali-
zando assembleia de votação da
pauta de reivindicações da cam-
panha salarial 2017, na sua sede de
Volta Redonda, Barra Mansa e
Resende.  Deverão participar todos
os funcionários das empresas da
base, no Sul Fluminense.
É fundamental que os trabalhadores
participem de todo o processo para que
o sindicato seja fortalecido no processo
de negociação e o trabalhador saia
ganhando. A força do sindicato está
diretamente ligada a confiança, união
e participação dos metalúrgicos.

As assembleias de votação ocorrerão
em duas convocações: às 17h30 em
primeira convocação, e às 18h em
segunda e última convocação.
Lembrando que este mês deverá ser
feita a última parcela do reajuste de
4% (reajuste salarial de 3% em
outubro, 3% em janeiro/2017 e 4% em
março/2017), aprovado no Acordo
Coletivo do ano passado. O sindicato
orienta que os trabalhadores observem
se o reajuste foi repassado aos salários.
E, caso não tenha sido, que procurem
imediatamente, a direção do sindicato
para que sejam tomadas as providências.



EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE
ASSEMBLEIAS GERAIS
EXTRAORDINÁRIAS

O Presidente do Sindicato dos Trabalha-
dores nas Indústrias 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, CONVOCA todos os
empregados das empresas Metalúrgicas,
Mecânicas, de Material Elétrico, de
Material Eletrônico e de Informática, na
base territorial de Barra Mansa, Volta
Redonda, Resende, Itatiaia, Quatis, Porto
Real e Pinheiral, inclusive os das
empresas representadas pelo METAL-
SUL, para comparecerem nas ASSEM-
BLEIAS GERAIS EXTRA-ORDINÁ-
RIAS que se realizarão nos seguintes
dias, horas e locais: 1) Para os empre-
gados nas empresas de BARRA MANSA
E QUATIS, inclusive VOTORANTIM
e SAINT GOBAIM  – DIA 07 DE
ABRIL DE 2017, na sub sede do
Sindicato em Barra Mansa, na Rua Ary
Fontenelle, 362, Estamparia, Barra
Mansa, às 17:30 horas em primeira
convocação, e às 18:00 horas em
segunda e última convocação, com
qualquer número de presentes 2) Para
os empregados nas empresas de VOLTA
REDONDA E PINHEIRAL - inclusive
para os EMPREGADOS DA COM-
PANHIA SIDERUGICA NACIONAL –
CSN,  BEM COMO  DAS  EMPRESAS
PRESTADORAS DE SERVIÇOS NA
COMPANHIA SIDERÚRGICA NACI-
ONAL – CSN e que pertencem a cate-
goria metalúrgica, no DIA 07 DE ABRIL
DE 2017, na sub sede do sindicato em
Volta Redonda, na Av. Antônio de
Almeida, nº 603, Retiro, às 17:30 horas
em primeira convocação e às 18:30
horas em segunda e última convocação,
com qualquer numero de presentes,
representados por este Sindicato
profissional, excluídos os trabalhadores
de categorias diferenciadas e
representados por seus respectivos
sindicatos, 3) Para os empregados nas
empresas de RESENDE, ITATIAIA E
PORTO REAL, - DIA 07 DE ABRIL

DE 2017 , inclusive  BENTELER
SISTEMAS AUTOMOTIVOS LTDA ,
BENTELER COMPONENTES AUTOMO-
TIVOS LTDA, MA AUTOMOTIVE BRASIL
LTDA, SEB DO BRASIL PRODUTOS
DOMÉSTICOS LTDA  que integram a
categoria metalúrgica, PEUGEOT
CITROEN DO BRASIL AUTOMOVEIS
LTDA - PSA, bem como suas prestadoras
de serviço que integram a categoria
metalúrgica, NISSAN DO BRASIL
AUTOMÓVEIS LTDA, bem como suas
prestadoras de serviço e HYUNDAI HEAVY
INDUSTRIES BRASIL e  JAGUAR E
LAND ROVER BRASIL INDUSTRIA E
COMERCIO DE VEICULOS LTDA na Sub
Sede do Sindicato na Rua Dr. Tavares, nº
80, Centro, Resende, às 17:30 horas em
primeira convocação, e às 18:00 horas em
segunda e última convocação, com qual-
quer numero de presentes, representados
por este Sindicato profissional, excluídos
os trabalhadores de categorias diferen-
ciadas e representados por seus respectivos
sindicatos, para DISCUTIREM E
DELIBERAREM SOBRE A SEGUINTE
ORDEM DO DIA :  1)  PAUTAS DE
REIVINDICAÇÕES com vistas à Revisão
Salarial Normativa de 2017 a saber: a)
dos Acordos Coletivos de Trabalho e
seus respectivos aditivos se os houver, com
as Empresas; b)  da Convenção
Coletiva de Trabalho,  todos com data
base em 1o de maio. 2) Desconto assis-
tencial a ser aplicado a todos os
empregados das empresas constan-
tes deste edital, não sindicalizados,
assegurado a oposição prevista em lei;  3)
Outorga de poderes à Diretoria do Sindicato
para celebrar Acordo Coletivo de Trabalho,
em separado com as empresas e
Convenção Coletiva de Trabalho  com o
Sindicato da Categoria Econômica ou
instaurar Dissídio Coletivo dos Integrantes
da categoria Profissional perante o Tribunal
Regional do Trabalho da 1a Região.

Volta Redonda, 30 de março de 2017.

SILVIO JOSÉ CAMPOS
PRESIDENTE

Prevendo o fim do prazo de
validade do acordo anterior
sobre o turno, com validade até
25 de abril, o sindicato vem
tentando negociar o valor da
compensação financeira para os
trabalhadores.

Os representantes da Litografia
Valença têm se mostrado de
forma instransigente na nego-
ciação do valor oferecido aos
trabalhadores para que aprovem
a o acordo.

O sindicato deixa claro à em-
presa, desde já, que não aceitará
um valor que não seja melhor
ao que foi pago no acordo ante-
rior. Haja visto que o sindicato
tem o compromisso de sempre
defender melhorias e lutar por
mais benefícios. E não o
contrário.

Mais uma vez, o sindicato se
coloca a inteira disposição para
tratar de acordos e negociações
com a empresa sobre assuntos
de interesse dos trabalhadores.

LITOGRAFIA
VALENÇA

Intransigência na
negociação para
renovação do

acordo do turno


