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Informativo Semanal do Sindicato dos Metalúrgicos da Região Sul Fluminense

Ontem, o Sindicato dos Me-
talúrgicos, juntamente com a
Comissão de Fábrica, reuniu-se
com o Consórcio Modular e con-
seguiu garantir algumas medi-
das que, tanto atende a neces-
sidade da empresa, como bene-
fícios para os trabalhadores.

Ve j a  a b a i xo  q u a l  a
programação para o fi-
nal de ano:

 Programação de sábados
de horas extras até o final do
ano com o pagamento de adici-
onal de 75%.

 Trabalho dia 20 de novem-
bro (Feriado da Consciência Ne-
gra) com o pagamento de adici-
onal de 100%.

 Folga do dia 24 de dezem-
bro de 2009 a 3 de janeiro de
2010, com o retorno ao traba-

lho no dia 4 de janeiro de 2010.
 Os dias 24, 28, 29, 30 e

31 de dezembro de 2009 serão
compensados em 2010, sendo
dois dias em janeiro e, conse-
quentemente, um dia a cada
mês seguinte. E caso haja ne-
cessidade de mais sábados para
trabalhar, o pagamento será fei-
to como hora-extra.

 Os empregados terão onze
dias de folga no final do ano, e
manterão os 30 dias de férias
para programação no ano de
2010, podendo até mesmo fol-
gar 20 dias de férias e receber
10 dias de abono.

 Além disso, o sindicato con-
quistou também o reconheci-
mento ao esforço dos trabalha-
dores em um ano marcado por
desafios, através de um abono

de R$600,00 que será pago a
todos os funcionários das em-
presas do Consórcio Modular, no
dia 15 de dezembro de 2009.

Estas conquistas só não são
inéditas porque fazem parte da
política que esta diretoria já vem
desenvolvendo, buscando sem-
pre o momento certo para ne-
gociar.

Lembrando que, neste mes-
mo período do ano passado, a
tensão tomava conta do dia-a-
dia de todos. Já este ano, pode-
mos comemorar e valorizar o
papel do sindicato já que, com
a melhora da produção, que
vem permitindo a recuperação
ou até o aumento de contrata-
ções, pode lutar e conquistar
mais direitos e benefícios para
os metalúrgicos da região.

Sindicato garante dinheiro
no bolso do trabalhador

O sindicato já convocou as

empresas prestadoras de servi-

ços (terceiras) para reunião na

próxima semana para discutir

assuntos pertinentes a programa-

ção de final de ano, consideran-

T E R C E I R A S
do as mesmas conquistas garan-

tidas na negociação com o Con-

sórcio Modular.

Esta direção espera que ne-

nhuma empresa deixe de reco-

nhecer o esforço dos seus fun-

cionários, que afinal de contas,

também são responsáveis pelo

sucesso da produção. E que

também foram pacientes e

compreensíveis no momento

de dificuldade.

CONSÓRCIO MODULAR
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A partir do ano que vem as
empresas irão receber um bom
estímulo para investir na segu-
rança dos trabalhadores. É que
já em janeiro o aumento ou a
redução do valor do SAT (Seguro
de Acidente de Trabalho) de em-
presas com mais acidentes gra-
ves passarão a contribuir com um
valor maior, enquanto as empre-
sas com menor acidentalidade
terão uma redução no valor da
contribuição.

Só que esta medida é uma
“faca de dois gumes” já que mui-
tas empresas já estão usando de
má fé e cortando o adicional de
insalubridade, não deixando os
trabalhadores entregarem ates-
tados médicos, não fazendo aber-
tura de CAT, assim, controlando
para que os mesmos não pos-
sam se afastar do trabalho. Ou-
tra covardia é a “parceria” com

o INSS que vem ajudando as
empresas a limparem o seu qua-
dro de trabalhadores doentes,
dando alta para que voltem e
sejam demitidos. A prática tem
sido de demitir trabalhador que
já esteve afastado ou que de-
monstram alguma doença.

É por essas e outras que este
sindicato tem feito mobilização de-
nunciando essa prática arbitrária,
covarde e criminosa contra o traba-
lhador. E vem procurando intensifi-
car a fiscalização junto as empre-
sas nas questões de segurança.

É preciso a mobilização. E é
por isso que o sindicato convoca
os trabalhadores a denunciar
medidas arbitrárias da empresa
e se mobilizem junto a esta di-
reção para que sejam encami-
nhadas medidas cabíveis, que po-
nham fim a essa prática perver-
sa e exploratória.

Sindicato e
trabalhadores

unidos e
mobilizados

Homenagem
aos 21 anos

do “9 de
novembro”
O Sindicato dos Metalúrgicos

da Região Sul Fluminense vai
homenagear, pelo quarto ano
consecutivo, o “9 de novem-
bro”, ocorrido durante a greve
de 1988, que levou as lutas por
melhores condições de trabalho
e melhores salários ao patamar
internacional, como movimento
organizado e de massa, repu-
diando a ação violenta do Exér-
cito Brasileiro que assassinou os
metalúrgicos Willian, Valmir e
Barroso.

Este ano, a programação ini-
cia com um ato político na Câ-
mara dos Vereadores de Volta
Redonda, às 19h, com uma ex-
posição de fotografia sobre o
movimento de 1988.

Os interessados em participar
é só comparecer ao local. A en-
trada é gratuita e vale a pena
conhecer este marco na história
de Volta Redonda e Região.


