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Com a saúde não se brinca!
Prevenção é o melhor remédio!

 Muitos trabalhadores
reclamam de dores, mas
não sabem o que é, e só
quando o quadro já esta
grave é que procuram
um médico para um di-
agnóstico.

O ideal é que os tra-
ba lhadores  es te jam
sempre  in fo rmados
para se prevenirem e

evitarem as doenças.
Uma das doenças co-

muns ligada ao trabalho
é a LER. Veja quais são
os sintomas:

Dor, fadiga, descon-
forto, sensação de peso
e cansaço, formigamen-
to, dormência, perda de
força, edemas, enrijeci-
mento articular, choque,

falta de firmeza nas
mãos, sudorese exces-
siva, alteração do sono
e dificuldade de exer-
cer as atividades labo-
rais e domésticas da
vida diária.

Esses são alguns
alertas de que algo não
vai bem com a sua saú-
de. O maior problema,

além da falta de preven-
ção, é que constante-
mente os sintomas são
tratados com pouca im-
portância, quando po-
dem ser indicativos de
problemas como: lesões
por esforço repetitivos
(LER ) e distúrbios osteo-
musculares relacionados
ao trabalho (DORT).

Renato cria a Secretaria da Mulher e cumpre
mais um compromisso de campanha

A partir de julho, o
sindicato estará dando
assistência jurídica, so-
cial e psicológica às
mulheres metalúrgicas
e dependentes de me-
talúrgicos. Este serviço
vai abranger debates,
orientação, encami-

nhamento e acompa-
nhamento de questões
referentes às mulheres da
Região Sul Fluminense.

Com esta medida, a
direção do sindicato
pretende dar assistên-
cia a mulheres que so-
frem com problemas de

assédio moral, sexual,
violência doméstica,
entre outros, além de
dúvidas pessoais. A
responsável pela Se-
cretaria da Mulher é
a  m i l i t an t e  Mar ia
Conceição dos Santos.

A  Sec re ta r i a  da

Mulher vai funcionar
em Volta Redonda:
2ª feira, no horário
8h às 17h; em Re-
sende: 3ª feira, no
ho rá r io  de  8h  à s
17h ;  e  em Ba r ra
Mansa: 4ª feira, no
horário de 8h às 12h.

A empresa está cons-
tantemente atrasando o
salários de seus traba-
lhadores, deixando-os
em situação difícil e in-
capacitados de cumprir
seus compromissos fi-

nanceiros e com a fa-
mília.

Em reunião com o sin-
dicato a empresa alega
que está passando por
dificuldades operacio-
nais e por falta de ma-

térias primas. Segundo
a empresa, a partir do
mês de junho haverá
uma perspectiva de me-
lhora com a mudança
de sua gerência de pro-
dução e se comprome-

teu em efetuar o paga-
mento do mês de ju-
nho até o 5° dia útil.

Lembrando que a
empresa pagou a se-
gunda parcela da PLR
no dia 19 de junho.

SINDICATO SE REÚNE COM EMPRESA VOLDAC
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Em reunião realizada
entre o sindicato e o RH da
MV Caldeiraria foi discuti-
do  uma solução para o pro-
blema com as horas extras
nos domingos e feriados.

A empresa informou
ao Sindicato que não há
mais necessidade de ho-
ras extras nos finais de se-
mana e, caso necessite,
o pagamento da hora ex-
tra terá a bonificação de
100%, conforme a con-
venção coletiva e a CLT.

O sindicato reivindi-

 MV CALDEIRARIA
Os trabalhadores da

Cinbal e da Masafer es-
tão sendo prejudicados
com a decisão tomada
pela empresa de trocar a
cesta básica de boa qua-
lidade que era fornecida
durante muitos anos por
um ticket alimentação no
valor de R$ 50,00. Na
avaliação dos trabalhado-
res esse valor é insuficien-
te e não dá pra comprar
os itens que eram ofereci-
dos na cesta básica.

O sindicato se reunirá
com a empresa nesta se-
mana para discutir a insa-
tisfação dos trabalhadores
e reivindicar o retorno da
cesta básica convencional.

CINBAL e
MASAFER

HORASHORASHORASHORASHORAS-EXTRAS-EXTRAS-EXTRAS-EXTRAS-EXTRAS
A empresa pagava as

horas extras feitas no feria-
do com 70 % de bonifica-
ção, quando a CLT deter-
mina uma bonificação de
100 %. E a bonificação in-
depende do horário, turno,
XY ou diurno. Agora rece-
bemos denúncia de que a
empresa só está pagando
50% de bonificação, em
cima da hora trabalhada,
ou seja, piorou!

CESTCESTCESTCESTCESTA BÁSICAA BÁSICAA BÁSICAA BÁSICAA BÁSICA
Os trabalhadores só

têm direito à cesta básica
quando atingem uma meta
determinada pela empre-
sa, mesmo assim tem que
pagar uma taxa. Se não
atingir a meta o trabalha-

IRREGULARIDADES NA ABREU
dor não recebe a cesta.

 REPRESSÃO NA REPRESSÃO NA REPRESSÃO NA REPRESSÃO NA REPRESSÃO NA
ABREUABREUABREUABREUABREU

A empresa vem repri-
mindo e intimidando o tra-
balhador que conversar
com os representantes do
Sindicato, numa tentativa
de enfraquecer o trabalho
do sindicato. Essa atitude
pode ser caracterizada
como crime contra a orga-
nização no trabalho e o
sindicato tomará providên-
cias contra essa atitude.

Obs.: Não há lei que
obrigue o trabalhador a
ter curso técnico ou outra
formação para poder
operar máquina. E a em-
presa não pode ameaçar
os trabalhadores e impe-

di-los de operar máqui-
na ou substituir operador,
depois que já estejam
habituados ao trabalho.

 CRESCIMENT CRESCIMENT CRESCIMENT CRESCIMENT CRESCIMENTOOOOO
Apesar de todas essas

dificuldades e problemas
os trabalhadores vêm cum-
prindo o seu papel na em-
presa. Tanto que a direção
da empresa já pensa em
expandir os negócios e
abrir uma litográfica no
antigo galpão no bairro
São Lucas, onde hoje fun-
ciona a Equipasul.

O sindicato reuniu todas
as reclamações dos traba-
lhadores e irá tomar pro-
vidências para que os pro-
blemas sejam soluciona-
dos imediatamente.

Férias vencidas
na PEDROSA &

PEDROSA
O sindicato se reuniu

com o representante da
empresa para discutir a re-
gularização das férias ven-
cidas de alguns trabalhado-
res, pois alguns estão com
duas férias para tirar. A em-
presa informou que alguns
casos já foram resolvidos.

Lembramos que quan-
do as férias forem conce-
didas após o prazo a em-
presa tem que pagar a
remuneração em dobro.

cou e a empresa paga-
rá, aos trabalhadores
que têm direito, as horas
extras realizadas nos fe-
riados e que foram para
o banco de horas assim
que fizer um levantamen-
to dos valores.

BANCOS DE HORASBANCOS DE HORASBANCOS DE HORASBANCOS DE HORASBANCOS DE HORAS
A empresa está tra-

balhando com um ban-
co de hora, o que é ile-
gal, pois não temos ne-
nhum acordo assinado.
O sindicato exigiu que a
empresa suspendesse o

banco de horas e efetuasse
o pagamento das horas
extras. A empresa regulari-
zará a situação dos traba-
lhadores no próximo mês.

 VALE TRANSPORTEVALE TRANSPORTEVALE TRANSPORTEVALE TRANSPORTEVALE TRANSPORTE
DOS AJUDANTESDOS AJUDANTESDOS AJUDANTESDOS AJUDANTESDOS AJUDANTES
Outra reivindicação

do sindicato foi em re-
lação ao não forneci-
mento de vale transpor-
te para os ajudantes. A
empresa pediu um pra-
zo de 30 dias, a partir
de 11/06/08, para re-
solver esse problema.

ALMEIDA & FILHO BENEFICIAMENTO DE AÇO
Conversando com al-

guns trabalhadores o sin-
dicato foi informado que
alguns trabalhadores es-
tão sem registro nas car-

teiras de trabalho. A dire-
ção do sindicato procurou
a empresa que informou
que o problema seria re-
solvido.

O sindicato teve conhe-
cimento de outras irregu-
laridades como falta de
EPI's e a falta de registro
na CTPS no período de

experiência, iremos procu-
rar a empresa para solu-
cionar essas irregularida-
des, caso não resolva de-
nunciaremos à DRT..


