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Informativo Semanal do Sindicato dos Metalúrgicos da Região Sul Fluminense

Alguns trabalhadores
vêm reclamando que
mudaram de função,
mas o salário continua
o mesmo. Em conversa

Metalúrgicos da SBM são vítimas da
falta de uma política de segurança

SAINT GOBAIN
Reunião com o Sindicato para

apurar causas do acidente no AF
Em uma pré apura-

ção do acidente, reali-
zada na última quarta-
feira (5), entre a direção
da empresa e o Sindi-

cato dos Metalúrgicos, a
Saint Gobain se compro-
meteu em, no máximo 30
dias, apurar todas as cau-
sas do acidente no alto-

forno, área da Metalurgia,
onde três trabalhadores fi-
caram feridos. É muito im-
portante que os compa-
nheiros colaborem com o

Turno na Fundição
A direção do Sindicato está avaliando a situação dos trabalhadores da Fundição da Saint

Gobain que trabalham em regime de turno. Manteremos os trabalhadores informados.

Classificação sem melhoria de salário
com o sindicato a Saint
Gobain respondeu que
existe um processo de
avaliação dos emprega-
dos e depois os mesmos

são enquadrados no piso
mínimo da função, mas
aqueles trabalhadores
que estiverem  mais de
um ano classificados e

No domingo (2), ocor-
reu mais um acidente na
SBM que vitimou dois
operários.  O trabalhador
Evandro  Tadeu de Paulo,
de 37 anos, faleceu na
segunda-feira (3) e Aristi-
de Macedo da Cunha, de
50 anos, chegou a ser le-
vado para São Paulo para
um tratamento mais inten-
sivo devido a gravidade,
mas não resistiu e morreu
na quarta-feira (5). Este
acidente soma quatro
mortes nos últimos anos na
empresa.

Na quinta-feira (6), foi

feita uma perícia policial
e o início das investiga-
ções do Ministério Público
do Trabalho. Além disso,
a empresa fará a sua apu-
ração para levantar as
causas do acidente.

O sindicato quis acom-
panhar essa investigação
e a empresa se recusou a
liberar a entrada. No en-
tanto, o Ministério Público
do Trabalho, a partir da
denúncia da DRT, iniciou
um processo investigatório
e o Sindicato dos Meta-
lúrgicos, representado
pelo diretor Almir Paulino,

aço que estejam paralisa-
das por mais de seis ho-
ras. Medidas emergenci-
ais são importantes, po-
rém se o método “pé lí-
quido” não for revisto, ne-
nhuma medida resolverá.

A SBM se comprometeu
em liberar a participação
do sindicato nas apurações
do acidente. E aproveita-
mos para reafirmar o com-
promisso do sindicato com
os trabalhadores em apu-
rar as causas do acidente
até as últimas consequên-
cias, doa em quem doer,
custe o que custar.

e o advogado da entida-
de participaram da reu-
nião no MPT e ficou asse-
gurado que a diretoria par-
ticipará, junto com o MPT,
da apuração desse grave
acidente.

Na reunião o sindicato
apontou algumas questões
de procedimento, levanta-
das pelos trabalhadores,
para evitar novos aciden-
tes, tais como: alteração
do processo “pé líquido”
recentemente implantado
pelo gerente da área. E a
empresa garantiu o des-
carte das panelas com

Nos próximos dias o sindicato se reunirá com a empresa para discutir algumas
reclamações dos trabalhadores da aciaria elétrica e da GLF.

trabalho do sindicato,
denunciando irregulari-
dades e desajustes na
segurança que podem
levar a mais acidentes.

não foram enquadrados
no piso mínimo que pro-
curem o setor de RH da
empresa para que o pro-
blema seja solucionado.
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Tudo indica que, a
partir deste mês, a eco-
nomia da região ganha
um novo fôlego e o nú-
mero de demissões di-
minua.

A exemplo das em-
presas Saint Gobain e
Votorantim Resende
que já retomaram seus
investimentos no Sul
Fluminense.

A direção do sindicato
acredita que em breve as
empresas estarão fazen-
do novas contratações.

Empresas
da região
voltam a
contratar

A Influenza A, vulgarmente conhecida
como gripe suína, é uma doença respirató-
ria aguda e sua transmissão ocorre de pes-
soa a pessoa, através de tosse, espirro ou
contato com a secreção de pessoas que es-
tejam com a doença.

E é muito importante que os trabalhadores
prestem atenção nos sintomas e nas formas
de prevenção. (Veja ao lado alguns cuidados)

Atenção trabalhadores:
CUIDADOS PARA EVITAR A ‘GRIPE SUINA’

Todos os trabalhado-
res empregados têm di-
reito a uma conta de
FGTS na Caixa Econô-
mica Federal.

- É necessário ter a
Carteira de Trabalho as-
sinada.

- É obrigação do em-
pregador depositar to-
dos os meses 8% do sa-
lário (incluindo horas
extras e adicionais sa-
lariais) do empregado
na conta do FGTS. Não
há desconto desse valor

FGTS  - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
no salário do emprega-
do.

- Em caso de dispen-
sa sem justa causa:

O empregador deve
depositar na conta vincu-
lada a indenização de
40% sobre os depósitos
do FGTS de todo o con-
trato de trabalho. O sal-
do da conta pode ser sa-
cado em caso de:
*Dispensa injusta;
* Término do contrato;
*Para aquisição da casa
própria;

*Aposentadoria;
*Após 3 anos fora do re-
gime do FGTS;
*Doenças graves (ex.:
Câncer e AIDS);
*Falecimento.

A Caixa Federal en-
via, regularmente, ex-
trato da conta para o
endereço do trabalha-
dor.

O empregado do-
méstico somente tem di-
reito se o empregador
concordar em fazer os
depósitos.

Desconto assistencial dos trabalhadores

de Barra Mansa e Quatis
Para desenvolver o trabalho na defesa dos direitos dos trabalhadores, o sindi-

cato tem gastos para a confecção de boletins e cédulas, publicação dos editais,
manutenção dos caminhões de som, material de escritório e pessoal. Por isso, a
38ª cláusula do acordo coletivo prevê um desconto de 1% do salário base (RR),
dos trabalhadores não sindicalizados, durante a vigência do acordo.

Essa quantia é necessária para a manutenção dos serviços prestados, como
atendimento jurídico, e na continuidade do trabalho na luta pelos direitos dos
trabalhadores, que o sindicato vem desenvolvendo.

Os trabalhadores que não concordam com esse desconto têm um prazo de
dez dias úteis, contando dessa publicação, assegurado por lei, para entregar
uma carta de não concordância, escrita em papel ofício, em duas vias com
nome legível e matrícula, pessoalmente na secretaria do sindicato.

O horário de atendimento é de 8h às 12h e de 13h30 às 17h45.


