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Desrespeito ao
direito de descanso

do trabalhador
O sindicato tem recebido insis-
tentemente denúncias vindas da
Votorantim sobre a perseguição e
pressão que os trabalhadores estão
sofrendo, que tem causando mal
estar e aumentado o estresse. O
pessoal da manutenção da aciaria
de Resende não está podendo nem
sentar no horário do intervalo da
refeição que começa a perseguição.
O sindicato tem alertado à empresa
que essa prática é um dos fatores
que mais causam acidentes e afe-
tam à saúde dos trabalhadores.
Estudos tem mostrado que o estresse
é considerado um dos maiores males
da atualidade e seus distúrbios
reduzem a produtividade e refletem
no trabalho, além de provocar Lesões
por Esforços Repetitivos (LER),
Distúrbios Osteo musculares Rela-
cionados ao Trabalho (DORT), queda
da produtividade de quem trabalha
(maior presenteísmo) e menor pro-
dutividade de trabalhos em equipe

(absenteísmo), perda de oportu-
nidades, erros, acidentes de trabalho,
maiores custos com saúde, ações
trabalhistas e provoca alterações
constantes no quadro de funcio-
nários. Além disso, podem sofrer de
hipertensão, gastrite, fadiga, dis-
túrbios do sono, depressão, sín-drome
do pânico, doenças cardio-vasculares
e muitas outras condições. Isso sem
falar que o estresse cria pessoas com
problemas de drogas, que abusam
de álcool e que necessitam de mais
cuidados com saúde.
O sindicato exige que a empresa
combata por parte das chefias esse
tipo de comportamento, antes que o
pior aconteça e assegura que está
de olho. E, caso esse quadro se
agrave ou que provoque acidentes,
os trabalhadores deverão informar,
imediatamente, ao sindicato para que
sejam tomadas providências e que a
empresa seja responsabilizada já que
o alerta já foi dado por diversas vezes.

VOTORANTIM Pesquisas
mostram que
população é

contra
“reformas”

Veiculada em maio, enquete do PMDB
na internet  sobre o texto aprovado da
reforma da Previdência  apontou que
96% das quase 40 mil respostas foram
para opção “contra” e apenas 2% se
posicionaram a favor.
Também em maio, o Datafolha fez 2.781
entrevistas, em 172 municípios, e o
resultado mostrou que 71% dos
brasileiros são contra reforma da
Previdência. Em todos os grupos
sociodemográficos, a maioria das
pessoas ouvidas se posicionou contra
as mudanças, sendo que esse grupo
teve representação de 73% entre as
mulheres, de 74% entre brasileiros que
ganham entre 2 e 5 salários mínimos,
de 76% entre jovens de 25 a 34 anos e
de 76% com ensino superior.
Também na mesma linha, a pesquisa
DataPoder360, que entrevistou 2.157
brasileiros em 243 municípios no mês
de maio, demostrou que 66% deles são
contra a reforma da Previdência e 62%
são contra a reforma trabalhista. Na
estratificação, o maior percentual de
pessoas contra as mudanças na
aposentadoria e nas regras da CLT (72%)
tinha entre 25 e 44 anos.
Portanto, está claro que a sociedade
brasileira está contra os ataques aos
direitos dos trabalhadores. Entretanto,
o parlamento segue ignorando os
cidadãos em clara afronta aos conceitos
de representação e coletividade.

TORNOMEG GMM
Sindicato se reuniu com a Tornomeg
e encaminhou algumas denúncias
dos trabalhadores de várias irregula-
ridades que estão ocorrendo dentro
da empresa.
Apesar da empresa ter se compro-
metido solucionar os problemas, até
agora nenhuma providência foi tomada.
O sindicato, antes de tomar uma
atitude mais radical, procura resolver
com a empresa mas. caso contrário,
tomará as medidas cabíveis.

Sindicato já esteve reunido com  os
representantes da empresa para
dar solução a situação dos traba-
lhadores que foram demitidos e até
agora não foram idenizados.
A empresa alegou não ter condi-
ções de pagar os direitos dos tra-
balhadores referentes a rescisão de
contrato de trabalho.
O sindicato já entrou com ação
judicial e lembra que a Saint
Gobain é a co-responsável.



11ª Festa do Trabalhador
reúne mais de 4 mil

Sucesso total em mais uma edição
da Festa do Trabalhador, no último
domingo (4), no Recreio dos
Trabalhadores. Metalúrgicos puderam
encontrar amigos, confraternizar e
aproveitar a manhã com a família,
concorrendo a sorteios e premiações
de até R$ 20 mil. Nas palavras do
presidente, Silvio Campos: “É sempre
uma grande satisfação pra gente

poder entregar premiações para os
nossos companheiros metalúrgicos,
que nesse ano vem enfrentando um
verdadeiro ataque aos seus direitos.
A luta tem sido muito intensa mas
acreditamos na união é na força
dessa união no enfrentamento é na
conquista da vitória. Defendemos o
fora Temer e a realização de eleições
diretas já”.

Metalsul finalmente
agenda reunião para

discutir o ACT 2017/2018
Finalmente, após ter passado a
data-base dos trabalhadores, o sin-
dicato patronal procura o sindicato
dos trabalhadores para retomar as
negociações, que vai acontecer na
sexta-feira, dia 23 de junho. Na
última reunião, a empresa alegou
que não tinha proposta a ser
apresentado, fato este que paralisou
as discussões até o momento.

Independente das discussões da
campanha salarial deste ano, o
sindicato lembra que o INPC já
ficou garantido desde a Convenção
Coletivo do ano passado. Portanto,

desde maio os funcionários das
empresas vinculadas ao Metalsul já
tem que ter recebido o reajuste nos
seus salários, que é de 3,99%, que
representa o INPC pleno do período.

O Sindicato dos Metalúrgicos do
Sul Fluminense reafirma a sua
política de defender a manutenção
dos direitos e benefícios dos
trabalhadores assim como o
respeito sobre a data-base dos
metalúrgicos, que é 1º de maio.
Portanto, as demais conquistas
durante as negociações serão
retroativas a esta data.

SAINT GOBAIN

Como se não bastasse a carga
excessiva de trabalho, que coloca
em risco a vida do trabalhador, a
Saint Gobain resolveu realizar
“reuniões relâmpago”, que servem
para aumentar a pressão no chão
da fábrica, através de ameaças de
demissão caso o trabalhador não
se empenhe mais na produção,
superando seus limites físicos e
psicológicos de tolerância.

O sindicato já chamou a atenção
da empresa sobre essa condulta
de assédio moral, principalmente
na marcharia e na oficina da
coquilha, entre outros. Se essa
situação persistir, o sindicato vai
entrar com uma ação judicial para
que a empresa seja responsa-
bilizada pelo ato.

Não dá mais para os trabalhadores,
que já enfrentam a exploração e
as más condições de trabalho,
colocarem sua vida em risco para
dar produção a qualquer custo.

Assédio moral
em cima dos

trabalhadores


