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Sindicato recusa em mesa
proposta para renovação

do Acordo do Turno

SAINT GOBAIN

O  Sindicato  esteve discutindo, no
dia 20, com a Saint Gobain sobre
uma proposta para renovação do
Acordo de Turno de Revezamento,
vencido no último dia 11/4. A em-
presa quer renovar pelo valor R$
3.100, e pelo prazo de um ano.

A proposta apresentada foi bem
abaixo do que está sendo estipu-
lado pelo Ministério Público. No
acordo anterior, a empresa pagou
R$ 6 mil, com validade de 2 anos.

O sindicato recusou imediata-
mente porque não acha justo se
aproveitar da pandemia do
Covid-19 para causar prejuízos
aos trabalhadores. Já basta a si-
tuação de instabilidade e medo
pela falta de informações sobre
essa pandemia.

“A situação que os trabalhadores
brasileiros estão enfrentando já é
bastante incerta e alarmante.

Coronavírus  traz
novos desafios

para comunicação
sindical

Diante desse novo momento na
vida dos brasileiros, que  exige
mudanças no comportamento de
todos nós, é preciso ter bom sen-
so para enfrentar e superar a
ameaça do novo coronavírus. As-
sim, o Sindicato dos Metalúrgicos
está criando alternativas para
que a comunicação com os tra-
balhadores continue sendo trans-
parente, assertiva e objetiva, ga-
rantindo um resultado que refli-
ta sempre as expectativas dos
trabalhadores. E já que há a im-
possibilidade do contato direto
através de entrega dos informa-
tivos nas mãos de cada trabalha-
dor, o sindicato está produzindo
informativos que estão sendo
distribuídos através de e-mails. E
realizando votações utilizando
um sitema digital, que está sen-
do muito eficaz aos sindicatos em
todo o país.

Estamos em plena campanha sa-
larial e o sindicato pede a compre-
ensão de cada trabalhador , reco-
nhecendo os nossos materiais
como a única fonte oficial de in-
formação sindical e que ajude a
divulgar as nossas informações.

Aproveitamos para renovar o nos-
so compromisso em defender os
interesses dos trabalhadores. To-
dos unidos na prevenção e
enfrentamento do coronavírus.

Forte abraço!

Silvio Campos - presidente

Empresa oferece migalha para os traba-
lhadores e sindicato recusa em mesa:

“trabalhador não merece migalha”

Não podemos permitir que eles te-
nham seus direitos e valores
precarizados ainda mais. Não se-
ria justo!”, comenta o diretor sin-
dical Almir Paulino.

A direção do Sindicato  se colocou
à inteira disposição para que vol-
tem à negociação para discutir
melhores condições e valores para
um novo acordo.

E, mais uma vez, agradece aos
trabalhadores a confiança e reno-
va o seu compromisso de lutar em
defesa  dos interesses dos traba-
lhadores do Sul Fluminense.


