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É preciso
fortalecer
o nosso

sindicato

LITOGRAFIA VALENÇA

O sindicato decidiu intensificar a
campanha de filiação para enfrentar
os prejuízos da reforma trabalhista,
que teve como principal objetivo o
enfraquecimento da luta dos
trabalhadores. Entre eles, o fim da
obrigatoriedade do imposto sindical.

Todos sabem que o trabalhador,
independente da categoria a que
pertence, contribuía com o valor
referente a um dia de trabalho, uma
vez por ano.  Agora, após a reforma,
esse desconto que era feito dire-
tamente na folha de pagamento
passou a ser facultativo.

Essa questão tem sido pautada por
muitos advogados, principalmente,
os sindicais que defendem que a
cobrança deve continuar como nos
anos anteriores. Existem também
a possibilidade de ser decidida por
meio de assembleia, após publi-
cação de edital ou de comunicados.

O que importa ao trabalhador é
saber que a partir de agora, com o
fim do imposto sindical, os bene-
fícios das negociações dos acordos
coletivos só valerão para os associ-
ados. Compare o custo e o bene-
fício que o sindicato proporciona
ao trabalhador e suas famílias.

Entre as medidas de fortalecimento,
o sindicato está em campanha de
sindicalização. E para isso, na
próxima semana, estará nas portas
das empresas para sindicalizar e
esclarecer dúvidas aos trabalhadores.

Empresa dá retorno
às reivindicações

do sindicato
Após receber várias denúncias dos trabalhadores, o
Sindicato dos Metalúrgicos encaminhou à empresa,
pedindo soluções aos problemas apresentados. Veja

abaixo, a resposta da empresa.

TRANSPORTE
Trabalhadores estavam recla-
mando sobre o longo tempo que
o ônibus estava levando até a
residência dos trabalhadores,
diminuindo as horas de descanso.
E também sobre a falta de ar
condicionado nos ônibus.

A empresa informou que passou
um funcionário para o horário
administrativo, que morava em
bairro distante, o que diminuiu
o tempo da rota. E quanto ao ar
condicionado, informou que não
tem condição de arcar com os
custos já que é um custo muito alto.

O sindicato não concorda com
a justificativa, já que para o
bem-estar do trabalhador a
empresa não deveria medir
esforços.

HORÁRIO DE REFEIÇÃO
Outra reivindicação foi o horário
da janta, que foi imadiatamente
alterado. O horário agora é de
19h30 às 20h. E também foi
disponibilizado café da tarde

para os trabalhadores na entra-
da do turno, às 15h30.

EXCESSO DE HORA
EXTRA

Quanto o excesso de horas ex-
tras, a empresa informou que
cumpre o que a lei determina.
Ou seja, duas horas diárias,
quando há necessidade.

O sindicato pede que os traba-
lhadores denunciem, caso a empre-
sa não esteja cumprindo a lei.

ACIDENTE DE
TRABALHO

Quanto ao atendimento ao aci-
dentado, a empresa disse que
todos da brigada receberam
treinamento e que têm condições
de socorrer. E que também
disponibilizam serviços de táxi,
caso seja necessário transportar
para hospital.

O sindicato adverte que de-
pendendo da gravidade do
acidente, deverá ser acionado
assistência médica especializada.



O sindicato cumpre um im-
portante papel social. Além de
negociar salários, ele estabe-
lece acordos coletivos com os
empregadores, buscando me-
lhorar as condições de traba-
lho dos profissionais que
representa. Ele luta pela am-
pliação dos benefícios ao
trabalhador e acaba esten-
dendo sua ação sobre as
próprias necessidades das
famílias de seus representados.

Isto, quando não é o Sindicato
mesmo que cria e oferece
serviços indispensáveis aos
profissionais, proporcionando
assistência jurídica a seus
associados, assistência médica

Todos ganham com
a representação

sindical
e odontológica, cursos de
qualificação profissional,
recolocação no mercado de
trabalho e convênios.

Mas sem investimentos nada
disso seria possível. É por isso
que todo trabalhador, sindica-
lizado ou não, recolhe, uma vez
por ano, a chamada Contri-
buição Sindical. Ela serve para
manter e fortalecer o Sindicato,
e para garantir que ele con-
tinue exercendo o seu papel.

Um movimento sindical forte
é essencial para a organização
coletiva da sociedade civil e
para a defesa dos princípios
éticos e democráticos.

DOCUMENTOS
PERDIDOS

ATENÇÃO trabalhador
JOSÉ JORGE FEIJOLO,

encontra-se na sede do
sindicato (Rua Gustavo
Lira, 9 - Centro - Volta

Redonda) suas
CATEIRAS DE

TRABALHO. Favor
buscar no horário das

8h às 17h.
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