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CONSÓRCIO MODULAR MAN Centrais divulgam
calendário de lutas
contra “reformas”

Na nota pública, as nove centrais sindi-
cais - CTB, CUT, Força, Intersindical, NCST,
UGT, CGTB, CSB e CSP Conlutas -
prometem lutar contra o desmonte da
Previdência e das leis trabalhistas.
CALENDÁRIO DE LUTA
8 a 12 de maio de 2017
- Comitiva permanente de dirigentes
sindicais no Congresso para pressionar
os deputados e senadores e também
atividades em suas bases eleitorais para
que votem contra a retirada de direitos;
- Atividades na base sindicais e nas
ruas para continuar e aprofundar o
debate com os trabalhadores e a
população, sobre os efeitos negativos
para a toda sociedade e para o
desenvolvimento econômico e social
brasileiro.
15 a 19 de maio:
- Ocupa Brasília: conclamamos toda
a sociedade brasileira, as diversas
categorias de trabalhadores do campo
e da cidade, os movimentos sociais e
de cultura, a ocuparem Brasília para
reiterar que a população brasileira é
frontalmente contra a aprovação da
Reforma da previdência, da Reforma
Trabalhista e de toda e qualquer
retirada de direitos;
- Marcha para Brasília: em conjunto
com as organizações sindicais e
sociais de todo o país, realizar uma
grande manifestação em Brasília
contra a retirada de direitos.
Se isso ainda não bastar, as centrais
sindicais assumem o compromisso de
organizar um movimento ainda mais
forte do que foi o 28 de abril.

Vem aí o Festival de
Futebol do sindicato

Mais uma vez, o sindicato faz questão de promover um momento
de recreação e confraternização entre os trabalhadores da base do
Sul Fluminense, através do Festival de Futebol. E, este ano, vai
acontecer no próximo dia 19 de maio (sexta-feira), a partir das 9
horas, na área de lazer da Man.

Foram inscritas oito equipes, envolvendo as seguintes empresas:
AKC, Carese, Meritor, Maxion, PWT, Continental, JSL e o time do
Sindicato dos Metalúrgicos.

Crise e hora extra
não combinam

Depois de vários ajustes na fá-
brica, como PPE, férias coletivas,
PDV, e outros, que ainda nem
venceram os prazos, para adequar
o volume de produção, tem che-
gado denúncias de empresas
obrigando os seus trabalhadores
a estenderem suas jornadas de
trabalho.

O que significa que tem empresa
que fez cortes a mais e hoje que-

rem cumprir os seus programas
com um efetivo menor na empresa,
sobrecarregando os trabalhadores
e gerando horas extras.

O sindicato já havia alertado sobre
esse tipo de problema mas reafirma
sua posição que não vai  concordar
com essa prática. Se tem demanda
o certo é contratar e não sobre-
carregar o trabalhador que fica
vunerável a condições adversas.



Sindicato lança campanha
“Fora butina véia”

A partir desta semana, o sindicato
vai lançar entre os trabalhadores
uma campanha sobre a
substituição da ultrapassada
botina, adotada pelas empresas
há mais de 20 anos.

São vinte anos de calos, unhas
encravadas, problemas de
circulação, frieiras, deformação
dos pés, dores na coluna lombar,
entre outros traumas e problemas
de saúde enfrentados pelos
trabalhadores pelo uso obrigatório
de botinas.

Hoje, já existem outros tipos de
calçados ortopédicos, mais
indicados para quem permanece
em torno de 8 horas diárias em
pé no chão da fábrica que,
inclusive, já estão sendo adotados
por empresas da região.

São inúmeros os problemas,
diagnosticados por profissionais
da área, que, inclusive, preju-
dicam o desempenho na produ-
ção, gerado pelo desconforto
desse tipo de calçado.

A partir desse fato, o Sindicato
dos Metalúrgicos, com apoio da
Comissão de Fábrica, encaminha
o pedido à direção da empresa
para que adote esse novo Equi-
pamento de Proteção Individual,

o mais breve possível, gerando
assim conforto e prevenção à
saúde dos trabalhadores.

O sindicato entende que essa
mudança é de suma
importância tendo em vista que
não se trata de gastos e sim de

investimento, já que vai gerar
grande satisfação e melhor
desempenho no trabalho.

FORA BUTINA VÉIA!!! TRABA-
LHADOR MERECE MAIS CONFOR-
TO,  COM A GARANTIA DE PRE-
SERVAÇÃO DA SUA SAÚDE.

BASTA DE:

Frieiras, esporão, micoses e
deformações, que são
constantes na vida do
trabalhador de chão de
fábrica, pelo uso obrigatório
da botina, adotada pelas
empresas desde a década do
“onça”

BASTA DE DOR!

Deformações criadas
pelo uso desse tipo de
calçado são irreversíveis,
afetando para sempre a
saúde do trabalhador


