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Trabalhadores da expedição
(GMG) estão reclamando sobre o
excesso de horas extras que vem
fazendo há mais de um mês. Só
para ter uma ideia, o pessoal que
está no horário das 7h às 15h
está saindo às 19h, quem faz
15h às 23h está saindo às 3h
da madrugada e, para completar,
quem entra às 23h está saindo
às 7h do dia seguinte. Ou seja,
estão quase dobrando o turno.

Além do cansaço físico e mental,
esse excesso de horas na labuta traz
males à saúde do trabalhador e
aumenta significativamente os riscos
de acidente dentro da fábrica. Há
também a possibilidade do quadro

VOTORANTIM/BM

MENOS BUROCRACIA:
trabalhadores querem

reabertura do portão de
acesso ao ambulatório

Os metalúrgicos da Votorantim de
Barra Mansa, em especial, os que
estão afastados e que necessitam
frequentar o ambulatório médico
da empresa, estão reclamando
que o processo de acesso e utili-
zação dos serviços é muito buro-
crático. A começar pelo uso do

Metalúrgicos
reclamam do excesso

de horas extras na
GMG, da Votorantim

se agravar em função das várias
demissões que estão ocorrendo, já
que alguns trabalhadores não estão
suportando e pedem para ser demi-
tidos e outros se aposentando.

A política da Votorantim tem sido
a de não contratar e não colocar
outro no lugar. Isso quer dizer que
muitos estão trabalhando sobre-
carregados e que, diante dessa
política, essa sobrecarga tende a
aumentar, ainda mais.

O sindicato está tentando conversar
com a Votorantim para que juntos
possam encontrar uma solução,
evitando o pior, que seria o aumento
de caso de acidentes e o des-
contentamento dos trabalhadores.

interfone que nunca funciona, o
que atrasa o atendimento.

O sindicato já conversou com a
empresa a viabilidade do acesso
ser pelo portão lateral, próximo do
ambulatório médico, o que faci-
litaria para todos.

LITOGRAFIA
VALENÇA

Os trabalhadores da Litografia Valença
voltaram a reclamar sobre o trajeto
do ônibus, que torna o percurso longo,
demorado e muito cansativo.

Só para ter uma ideia, os trabalha-
dores que saem do serviço à 1h da
madrugada só chegam às suas
casas pelas 4h da manhã, já que
descem do ônibus ainda longe,
tendo que caminhar a pé, colocando
inclusive em risco suas vidas. E o
desconforto é tal que nem ar con-
dicionado lhes é fornecido.

Essa reclamação chegou ao sin-
dicato juntamente com uma su-
gestão de que a empresa coloque
mais um ônibus para que haja duas
rotas com a finalidade de agilizar a
chegada dos trabalhadores em  casa.

Além dessa reclamação, há  denúncia
da falta de um veículo equipado, com
pessoal especializado em primeiros
socorros, para os casos de acidentes
ou se alguém passar mal. E também
sobre a janta, que os trabalhadores só
são liberados às 20h30 e o refeitório
fecha às 21h, obrigando todos a comer
com pressa e, na maioria das vezes,
aqueles que chegam por último no
refeitório não encontram mais refeição.
Os responsáveis da cozinha alegam que
não podem fazer nada, que é uma
ordem da administração da empresa.

O sindicato já entrou em contato
com a empresa, que se com-
prometeu em dar retorno ao sindi-
cato até a próxima semana.

Melhorias nas
condições de
trabalho são

urgentes



O ano de 2017 foi difícil para todos,
mas parece que para as empresas
ligadas ao sindicato patronal foi bem
pior. Até hoje, ainda não foram con-
cluídas as negociações sobre a
convenção coletiva do ano passado
e daqui a quatro meses vencerá a
nova data base dos metalúrgicos do
sul fluminense.

As empresas que representam os
trabalhadores estão dificultando as
negociações ameaçando retirar
direitos do trabalhador como é o caso
da PLR, que muitos já contam no

Empresas ligadas
ao Metalsul não

respeitam
trabalhador

Trabalhadores que prestam ser-
viço dentro da Votorantim estão
reclamando sobre o corte do plano
de saúde e a falta de reajuste no
valor do ticket alimentação, que
continua o mesmo valor do ano
retrasado, R$140. Além disso, os
trabalhadores não recebem adi-
cional de insalubridade.

Mas, a principal reclamação tem
sido sobre os baixos salários. O
salário de mecânico da Sankyu
está quase equivalente ao de um
ajudante.

E para completar, os trabalhadores
da empresa nem receberam a
cesta de natal, no ano passado.

SANKYU
Metalúrgicos

da Sankyu
prestam

serviços na
Votorantimplanejamento orçamentário da família.

A campanha salarial é uma verda-
deira briga de foice. Mas isso só
acontece porque os trabalhadores
ainda não perceberam que unidos
ao sindicato somam uma força muito
maior para enfrentar o patrão. Princi-
palmente, a partir de agora, se tornou
mais evidente a importância dos
trabalhadores permanecerem unidos
para garantirem seus direitos e o
equilíbrio na relação patrão/
empregado na distribuição de rique-
zas proveniente do trabalho.

Os metalúrgicos da Saint Gobain
estão reclamando do excesso de
horas que estão sendo obrigados a
trabalhar. Em destaque, aqueles que
pertencem às áreas de instru-
mentação, máquinas e acabamento,
que cumprem turno de 7h as 15h
e das 23h às 7h, de segunda-feira
a sábado. É duas horas a mais todos
os dias. E as folgas nos fins de
semana, são muito curtas. 

O sindicato esclarece que descanso
e folgas são fundamentais até para
o desempenho e rendimento dos

SAINT GOBAIN
Quem procura acha:

excesso de horas extras
resulta em acidentes e
doenças ocupacionais

trabalhadores. Além de evitar aci-
dentes, muitas vezes provocados
pelo excesso de trabalho e cansaço,
a grande quantidade de atrasos e o
aumento do absenteísmo.

O sindicato já entrou em contato
com a empresa mas nenhuma solu-
ção foi apresentada até o momento.
“Esperamos que a empresa resol-
va o problema o mais rápido pos-
sível senão vamos tomar atitude
mais radical”, afirma a diretoria do
Sindicato dos Metalúrgicos do Sul
Fluminense.

Comunicado
importante!

O Sindicato dos Metalúrgicos
do Sul Fluminense reafirma que
para a Convenção Coletiva
2017/2018 já está garantido
o reajuste salarial calculado pelo
INPC (3,99). Ou seja, todas as
empresas ligadas ao Metalsul já
devem ter repassado esse
percentual de aumento aos
salários dos trabalhadores,
desde maio 2017. E aqueles
trabalhadores que ainda não
receberam esse reajuste devem
procurar imediatamente o
sindicato e denunciar.


