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METALSUL - CONVENÇÃO COLETIVA

Sindicato entra com
ação de “Obrigação de

Fazer” contra o Metalsul
Sindicato dos Metalúrgicos entra na
Justiça com ação de “Obrigação
de Fazer” para que seja
determinado que o Metalsul assine
a Convenção Coletiva 2017/2018,
que já foi negociada, por mais de
um ano, aprovada em assembleia,
por unanimidade, pelas empresas
do sindicato patronal, em junho
deste ano, e aprovada, também,
pelos seus trabalhadores
Mesmo depois da aprovação
unânime das empresas que
compõem o sindicato patronal
(Metalsul) e os respectivos
trabalhadores, até agora, ainda
não foi assinada a Convenção
Coletiva 2017/2018. E isso
obrigou o sindicato a recorrer à
Justiça através de uma ação
de “Obrigação de Fazer”, que
deverá colocar um ponto final
na campanha salarial de 2017.

Haverá uma audiência, no
próximo dia 29 de outubro,
na Justiça do Trabalho, para

o julgamento da ação.

A direção do Sindicato dos
Metalúrgicos tem a expec-
tativa de que a Justiça seja
feita e que os trabalhadores
possam ter seus direitos
reconhecidos.

CONVENÇÃO COLETIVA
2018/2019

Quanto as negociações da
Convenção Coletiva de 2018/
2019, já foram encerradas. Só
está faltando a assinatura dos
representantes do Metalsul.

Sindicato
negocia

benefícios
com a

Arcelor Mittal
Desde que a Arcelor Mittal
iniciou o seu processo de
mudança administrativa, o
Sindicato dos Metalúrgicos
vem negociando com os seus
representantes alguns bene-
fícios para os trabalhadores.
E, no início do mês, em reu-
nião com a empresa, rei-
vindicou a extensão do prazo
de uso do plano de saúde até
janeiro, e o fornecimento de
cesta básica a todos os
demitidos, que ainda não
haviam sido favorecidos, a
partir de abril. A empresa
garantiu a cesta básica para
todos somente a partir de
agosto e o plano de saúde foi
negado.

Durante a reunião, o sindi-
cato questionou a PLR, que
não tem nem a definição das
metas e critérios, até agora.
E a empresa vai pagar um
salário base no próximo dia
9/11, a título de gratificação.
E a 2ª parcela será paga em
maio de 2019. E um outro
ponto cobrado foi a entrega
da cesta de Natal, que está
garantida.

O sindicato ainda está se
empenhando na conquista de
mais melhorias.



BOCA MALDITA

Trabalhadores da Litografia
Valença estão reclamando sobre
a super lotação no transporte,
contratado pela empresa.

Segundo a denúncia, com o
aumento da demanda de produ-

LITOGRAFIA VALENÇA
Super lotação no transporte

Outra reclamação dos funci-
onários da Litografia Valença é
sobre as portas quebradas dos
banheiros, obrigando os traba-

ção, houve um aumentou no
quadro efetivo da empresa e,
consequentemente, os dois ônibus
contratados para a condução já
não atendem mais. Muitos estão
tendo que viajar em pé.

Banheiros com portas quebradas

Houve também reclamação
sobre a falta de ventiladores nas
áreas de produção, já que o

lhadores a  utilizar tapumes para
ter o mínimo de privacidade no
uso de suas necessidades
fisiológicas.

Calor excessivo e a falta de ventilação
cheiro de tinta e o calor é muito
intenso, causando grande
desgaste aos operadores.

Sindicato participa
da SIPAT 2018

da Prosifer

Sindicato dos Metalúrgicos parti-
cipou da 2ª Semana Interna de
Prevenção de Acidentes de
Trabalho, da empresa Prosifer,
que aconteceu entre os dias 15
e 19 de outubro.
A programação envolveu pales-
tras, concurso e debates sobre
temas ligados à saúde do traba-
lhador e prevenção e segurança
do trabalho.
A direção do sindicato para-
beniza  a iniciativa da empresa,
que, pelo segundo ano conse-
cutivo, realiza o evento.

Saint Gobain
continua explorando
seus trabalhadores
A Saint Gobain continua explo-
rando os trabalhadores e desres-
peitando até a folga no meio da
semana, acordada sempre às
quartas-feiras, das 15h às 23h.
Esse acordo foi assinado, através
de documento. Além disso, ainda
segundo a denúncia, está obri-
gando os trabalhadores a iniciar
sua jornada mais cedo.
Os trabalhadores tem denunciado
o cansaço excessivo, o que pode
provocar doenças ocupacionais e
até graves acidentes.
Falta de aviso não é! A direção
do sindicato vem alertando à
empresa e até agora nenhuma
atitude foi tomada.


