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E as reclamações de assédio moral e das condições de trabalho continuam.
O problema começa no gerente Sr. Guilherme, e passa pelos Srs. Vila Nova e Cássio (que ganhou o

apelido de Sadam Hussein) , responsáveis pela área. Abaixo citamos algumas atitudes que caracterizam
assédio moral e que são praticadas pelos responsáveis da área:

1 - Ignorar a presença do trabalhador(a);

2 - Gritar, ameaçar ou intimidar;

3 - Ameaçar e chantagear com a perda do emprego;

4 - Sobrecarregar de trabalho e dificultar as condições

de sua execução;

5 - Ridicularizar o trabalhador(a) na frente dos demais;

6 -  Afirmar autoritariamente seu poder frente ao subordinado;

7 - Vigilância constante sobre o trabalho que está sendo feito;

8 - Marcação cerrada de saídas para o banheiro.

ACIARIA ELÉTRICA DA SBM:
UM BARRIL DE PÓLVORA
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São atitudes como
essa que provocam
acidentes graves, que
podem levar a perda
da vida dos trabalha-
dores, pois é a produ-

Apuração do acidente
A empresa negou a participação do sindicato na apuração e na perícia do acidente

ocorrido na aciaria elétrica, que vitimou dois trabalhadores. Fica a pergunta:

O que a empresa tem a esconder?

ção a qualquer custo.
E em reunião realiza-
da no dia 26 de agos-
to, entre a empresa
SBM e o sindicato, a
gerênc ia de RH se

comprometeu a levar o
caso para a diretoria
da empresa.

O sindicato espera
que medidas sejam to-
madas e caso isso não

ocorra e as práticas não
mudem, tomaremos pro-
vidências, pois assédio
moral é crime e passível
de indenização aos tra-
balhadores.

O sindicato terá reuniões mensais com a direção da empresa para levantamentos
e apurações de irregularidades levantadas pelos trabalhadores e debater soluções.

CONTINUE DENUNCIANDO.

Aos desavisadas: Assédio moral é crime e
tem gerado ‘boas’ indenizações às vítimas



Hora de refeição dos trabalhadores
do turno da Saint Gobain

Na audiência no dia
19 de agosto, na 2ª
Vara Trabalhista em Vol-
ta Redonda, a empresa
alegou, mais uma vez,
ter feito um acordo com
a direção anterior do
sindicato (Sr. Perrut), que

determinava apenas
meia hora de refeição
para os trabalhadores do
turno ininterrupto de 8
horas.

A direção do sindica-
to entende que para ter
validade o acordo tem

que passar pela apreci-
ação dos trabalhadores,
por meio de assembléia
ou votação. É assim que
essa diretoria faz, com
um processo democráti-
co que garante aos tra-
balhadores que a sua

decisão será respeitada.
Por meio do departa-

mento jurídico do sindi-
cato, continuaremos lu-
tando para que os tra-
balhadores tenham ga-
rantido o direito a tirar
uma hora de refeição.

SBM: E as irregularidades continuam
FUNÇÃO SEM RECONHECIMENTO E

DEFASAGEM SALARIAL
Em reunião realizada na última quarta-feira, dia 26, a direção da empresa

informou ao Sindicato, que já esta tomando providências e que em breve soluci-
onará os problemas.

HORA DE
REFEIÇÃO:
Tem que ser cumpri-

da e alguns setores es-
tão apresentando difi-
culdades para tirar uma
hora de refeição, como
por exemplo: LAMINA-
ÇÃO, ACIARIA-ELÉTRI-
CA E KOCH.  A gerên-
cia do DHO se com-
prometeu em entrar em
contato com a gerência
dos setores para que
esse problema seja so-
lucionado.

QUALIDADE DO LANCHE
 Encaminhamos a reclamação da qualidade do lanche dos trabalhadores à

empresa, que se comprometeu em apurar a situação e ver com a área de nutrição.

VESTIÁRIO CENTRAL
Em relação às reclamações sobre o vestiário central, como por exemplo:

más condições do box, válvulas de descargas que não funcionam e alguns
vasos sem acento. A empresa nos informou que será feita uma vistoria com
ressalvas, para buscar alternativas e para que sejam feitas as reformas.

EXPEDIÇÃO SBM -  CARGA HORÁRIA ABUSIVA II
Na reunião que houve no dia 26 de agosto, a direção do sindicato cobrou da gerência da empresa

a solução para o problema do excesso de horas extras.
A direção da empresa nos respondeu que não tinha conhecimento desse problema e que não faz

parte da política da empresa este tipo de procedimento.
Aproveitamos a oportunidade para deixar um recado para o Sr. GUERRA MATUSALÉM:
O sindicato não assinou nenhum acordo de BANCO DE HORAS com a empresa e as horas extras

feitas terão que ser pagas.

Eleição da CIPA na Sactres
O sindicato parabeniza os trabalhadores da Sactres eleitos para a CIPA 2009/2010 na eleição reali-

zada no dia 24 de agosto. A direção do sindicato está a disposição para contribuir com o trabalho de
prevenção de acidente e  segurança dos trabalhadores.



40 horas semanais já!
Os deputados realiza-

ram na última terça-feira
(25), uma comissão ge-
ral sobre as propostas de
redução da carga horá-
ria máxima semanal de
trabalho de 44 para 40
horas com aumento do
adicional de hora extra
de 50% para 75% sobre
o valor da hora trabalha-
da e sem redução de sa-
lário (Proposta de Emen-
da à Constituição 231/
95).

Segundo o Dieese,
mais de 2 milhões de no-
vos postos de trabalho

devem ser gerados caso
a proposta seja aprovada.
A medida deve entrar em
discussão ainda este mês
na Câmara Federal.

A matéria já foi apro-
vada em comissão espe-
cial em junho deste ano,
mas ainda precisa ser vo-
tada em dois turnos no Ple-
nário, com 2/3 dos votos
para ser aprovada. O mes-
mo procedimento será exi-
gido no Senado. Porém, os
deputados da base patro-
nal estão mobilizados para
evitar a aprovação da
PEC.

A principal dificuldade
para a aprovação da re-
dução da jornada é o
grande número de depu-
tados ligados ao setor pa-
tronal. Para enfrentar essa
adversidade, as centrais
estão desenvolvendo uma
série de ações para pres-
sionar a Câmara a apro-
var a proposta.

Por isso que este sin-

Mais 2 milhões de novos postos
de trabalho devem ser gerados
caso a proposta seja aprovada.

dicato sempre defendeu
a volta do turno de 6 ho-
ras, sendo o único do
ramo da metalurgia que
conseguiu reconquistar
este direito. Provando as-
sim que a redução da
jornada de trabalho é o
único caminho para o
desenvolvimento do país,
com geração de empre-
go e justiça social.

ì
ì

Do ponto de vista so-
cial, reduzir a jornada
de 44 para 40 horas
semanais produz os se-
guintes efeitos:
:: Dignifica e humani-
za as relações de traba-
lho;
:: Melhora a qualidade
de vida do trabalhador,
que
terá mais tempo para a
família, o lazer e para
a formação e qualifica-
ção profissional;
:: Reduz o número de
acidentes e das doen-
ças profissionais (estres-
se, depressão, lesões
por atividade repetitiva,
entre outras);
:: Abre novos postos de
trabalho, permitindo a
inclusão social e pro-
dutiva de jovens e de-
sempregados.

Sob a lógica econô-
mica:
:: A economia esteve, até
aproximadamente novem-
bro/2008, em franca ex-
pansão. A partir daí entrou
em crise e desde julho/
2009 tem dado sinais de
recuperação;
:: Os ganhos de produti-
vidade, decorrentes de ino-
vações tecnologias e orga-
nizacionais, têm crescido
mais que os salários;
:: O câmbio vem favore-
cendo a modernização do
parque produtivo das em-
presas, com aquisição de
máquinas e equipamentos
a baixo custo;
:: A contratação de pes-
soal e os aumentos salari-
ais não têm acompanha-
do o aumento da produ-
ção e da produtividade, o
que significa mais lucros

Do ponto de vista
fiscal, a redução da
jornada significará im-
portante redução de
despesas com saúde e
com a previdência so-
cial. As doenças pro-
fissionais e os aciden-
tes de trabalho, por ex-
cesso de jornada, re-
presentam um custo
signi f icat ivo para o
Governo.

São gastos bilhões de
reais com:

:: Seguro-acidente;
:: Despesas hospita-

lares;
:: Reabilitação;
:: Internações; e
:: Medicamentos.

Veja algumas razões para redução jornada de trabalho
para as empresas;
:: A redução da jornada
contribui para o aumen-
to da produtividade, já
que o trabalhador exer-
ce seu ofício mais moti-
vado, com mais atenção
e concentração e com
menos desgaste;
:: A redução da jornada
também evita despesa
com manutenção e con-
serto de equipamentos
decorrentes de fadiga e
cansaço do trabalhador;
:: A média de participa-
ção do salário nos cus-
tos totais de produção é
inferior a 20%, a redu-
ção da jornada represen-
taria menos de 2% e
ocorre apenas uma vez;
:: Houve desoneração em
vários setores da ativida-
de produtiva e redução de
tributos com o fim da
CPMF, sem redução de
preços;

:: As empresas podem
perfeitamente arcar com
a redução da jornada de
44 para 40 horas sema-
nais.

Econômicas

Fiscais

Sociais



Diretor da Comunicação:
Carlos Pinho

Jornalista responsável:
Beth Rezende (MTb 25965/RJ) e Thaís Soares

Jornal do Sindicato dos Trabalhadores Metalúrgicos
de Volta Redonda e Região Sul Fluminense.
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COMAU/SBM

Em reunião, a direção da Comau nos in-
formou que a periculosidade dos eletricis-
tas já está sendo analisada pela diretoria
da empresa na unidade Betim. No mês de
setembro a Comau se reunirá com o sindi-
cato para tentar uma solução para essa
questão.

PERICULOSIDADE DOS ELETRICISTAS ELEIÇÃO CIPA GESTÃO 2009/2010
Já estão abertas as inscrições para a

eleição da CIPA/ GESTÃO 2009/2010.
O prazo para inscrição é até o dia 4 de

setembro, às 17h30, no escritório do se-
tor de segurança do trabalho. A eleição
será no dia 8 de setembro, no horário
administrativo. Participem!

Calusin: Cadê o almoço e CIPA?
A direção do sindi-

cato se reuniu com a
empresa Calusin há
seis meses e ficou acer-
tado a implantação do
almoço e da CIPA,

mas a empresa, até o
prezado momento ,
não cumpriu com a
sua palavra.

A Calusin é uma das
empresas que passou

longe da crise, onde
até um novo turno foi
implantado para aten-
der a demanda de ser-
viços para ser entregues
dentro dos prazos.

O sindicato irá se
reunir, mais uma vez,
com a empresa para
cobrar o almoço e a im-
plantação da CIPA dos
trabalhadores.

Aposentados ganham reajuste de 6,19%
Foi aprovado o pacote

de benefícios para traba-
lhadores, relacionados à

Trabalhador que estiver a 12 meses da

aposentadoria não poderá ser demitido.

A fórmula 85/95 de-
termina a aposentado-
ria após a soma da ida-
de e do tempo de con-
tribuição: 85 anos (
mulheres) e 95 anos
(homens). Quando o
trabalhador reunir con-
dições, o fator é elimi-
nado. Caso atinja as
condições para se apo-
sentar, terá a tábua de
expectativa de vida
congelada.

O fator permanece,
se o trabalhador quiser
se aposentar por ele. A
média base para a
aposentadoria passa de
80% para 70% dos
maiores salários.

Aqueles que receberam seguro-desemprego ou

estiveram em aviso prévio terão esse tempo

contado para a aposentadoria.

aposentadoria. Aqueles
que receberam seguro-
desemprego ou estiveram
em aviso prévio terão esse
tempo contado para a
aposentadoria. Trabalha-
dor que estiver a 12 me-
ses da aposentadoria não
poderá ser demitido.

O fator previdenciário
foi mantido, com a in-
clusão da fórmula 85/

FATOR
PREVIDENCIÁRIO

ì

ì

ì

Centrais sindicais e go-
verno federal entram em
acordo que define o rea-
juste dos aposentados e
pensionistas do INSS que
ganham acima do salá-
rio mínimo. O reajuste
será de 6,19% em 2010,
com aumento real de
2,55%. O mínimo será
reajustado em 8,9%.

A proposta feita pelas
representações de segu-
rados foi aceita pelo go-
verno. Em 2010 e 2011,
a correção será feita pelo
INPC (inflação) mais
50% da variação do PIB.
O percentual pode ser
pouco maior e se aproxi-
mar de 7%, dependendo
da inflação. O cálculo
leva em conta a previsão
de variação de 3,64% até
o fim deste ano.

95, proposta pelo rela-
tor do projeto de lei nº
3.299, dep.Pepe Vargas

(PT-RS). A fórmula servi-
rá como alternativa ao
fator. A tábua de sobre-
vida fica congelada
quando o trabalhador
atinge condições para se
aposentar. A média sa-
larial para cálculo do be-
nefício será pelos 70%
maiores salários de con-
tribuição. O governo
queria 80%.

ì


