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Conforme publicado no boletim
número 612, do dia 20 de agosto, os
trabalhadores das empresas que ne-
gociam pelo Metalsul, e que não con-
cordam com o desconto assistencial
devem entregar a carta de discordân-
cia, em duas vias, na subsede do sin-
dicato em Barra Mansa.

O prazo para entrega é até o dia 3
de setembro, no horário de 8h às 12h
e de 13h às 17h.

Lembrando que os sócios do sin-
dicato não precisam fazer esse pro-
cedimento, pois já pagam a mensali-
dade e são isentos do desconto as-
sistencial.

O desconto de 1% é feito anual-
mente, após assinada a Convenção
Coletiva de Trabalho, e tem como
objetivo ajudar a entidade sindical no
custeio das despesas com a campanha
salarial.

E para a direção do sindicato, este é
o momento de reconhecimento do
trabalho e das conquistas alcançadas
para os trabalhadores em geral.
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EDITAL DE DIVULGAÇÃO
DE DESCONTO ASSISTENCIAL

O Presidente do Sindicato dos Trabalhadores nas Industrias
Metalúrgica, Mecânicas, de Material Elétrico, de Material Eletrônico e
de Informática de Barra Mansa, Volta Redonda, Resende, Itatiaia, Quatis,
Porto Real e Pinheiral, no uso de suas atribuições legais e estatutárias,
COMUNICA QUE CELEBROU CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO
COM O SINDICATO PATRONAL ficando estabelecido, na clausula 38ª
o Desconto assistencial a ser aplicado aos empregados das
empresas, representados por esse sindicato, não associados,
o valor correspondente a 1% do salário base, limitados cada
parcela ao valor de R$ 30,00 ao mês,  nos meses de agosto,
setembro, outubro, novembro, dezembro e 13º salário do ano
2010 e janeiro, fevereiro ,  março e abri l de 2011,  f icando
assegurado aos empregados o d ireito de oposição no prazo
de 10 dias úteis a contar da publicação deste edita l,  tudo
conforme autorizado acordo nos autos da Ação Civil Pública
nºª  0149300-19.2009.5.01.0341.

Em conformidade com o termo de conciliação, homologado nos
autos da Ação Civil Publica acima mencionada,  OS NÃO ASSOCIADOS
QUE NÃO SE  OPUSEREM  AO DESCONTO ASSISTENCIAL ,
concordando com ele, fica assegurado o  direito aos  benefícios
relativos aos convênios firmados pelo sindicato, sem abranger os
direitos dos associados efetivos da entidade.

Volta Redonda,   20  de agosto de 2010.

RENATO SOARES RAMOS
PRESIDENTE

Os metalúrgicos e sócios do sindicato terão mais uma chance de serem premiados.
A direção do sindicato vai realizar o “Natal do Metalúrgico”, com sorteio de um
carro OKm, 10 prêmios de R$ 1 mil, 1 geladeira duplex, 1 fogão de 5 bocas, 1

máquina de lavar de 10Kg e 1 TV LCD 32". O trabalhador interessado deve
associar-se até o dia 31 de outubro para concorrer.

Natal do Metalúrgico
Festival de prêmios para sócios



Após receber várias reivindica-
ções dos trabalhadores, a direção
do sindicato iniciou uma negocia-
ção com a empresa para a mudan-
ça do horário administrativo dos
companheiros. E, finalmente, a em-
presa concedeu a mudança. Com
isso, o horário passará a ser de 7h

Trabalhadores do
administrativo da

unidade de Resende
conquistam

mudança no horário
às 17h, de segunda a quinta-feira,
e de 7h às 16h, na sexta-feira, a
partir de 1° de setembro.

Parabéns aos trabalhadores que
se mobilizaram para conquistar mais
um benefício. O sindicato sempre
estará ao lado dos trabalhadores em
suas reivindicações.

Periculosidade e
insalubridade

Atenção trabalhadores da unidade
de Resende. O sindicato receberá da
empresa o laudo de periculosidade e
insalubridade e irá analisar a aplica-
ção dos mesmos.

O pagamento do adicional de pe-
riculosidade e insalubridade será efe-

tuado a partir do pagamento de se-
tembro de 2010, junto com os valo-
res do retroativo. Lembrando que o
retroativo é referente aos meses de
julho e agosto, no caso da periculo-
sidade, e de agosto para a insalubri-
dade.

ASSÉDIO
MORAL NA

MANUTENÇÃO
Recebemos várias denúncias de

assédio moral na área de manuten-
ção mecânica e elétrica da Votoran-
tim, unidade Barra Mansa.

Os trabalhadores estão constante-
mente sofrendo com as humilhações
impostas pelo técnico de manuten-
ção, aposentado da CSN, Sr. Carlos
Morato.

São várias as denúncias de coa-
ção, ameaças, inclusive de demissão,
e outras barbaridades.

Chega ao ponto de colocar em ris-
co a integridade física dos trabalha-
dores e os equipamentos, pois com
tanta insatisfação e sob pressão, o
risco de acidente é iminente.

A empresa pode não ter tomado
nenhuma atitude em relação a esse
técnico em função da mudança de
comportamento do mesmo diante de
seus superiores, quando ele tira a ca-
rapuça de lobo mau e veste a de cor-
deirinho.

Vamos dar um basta!
O sindicato está atento e exige que

as providências sejam tomadas ime-
diatamente, pois já tivemos exemplos
de acidentes ocorridos devido a má
conduta de indivíduos como esse.

Hora de refeição dos
trabalhadores da aciaria
(refratário) e laminação
Os trabalhadores da aciaria (refra-

tário) e da laminação estão tendo di-
ficuldades de tirar a hora de refeição.

Isso está acontecendo devido a falta
de trabalhadores nessas áreas, levando
a sobrecarga de serviço e a dificuldade
de cumprir a hora de refeição.

O sindicato espera que a empresa
solucione o problema o mais rápido
possível, já que a hora de refeição é
um direito dos trabalhadores, sem
contar que a sobrecarga de trabalho
é um dos fatores que contribuem para
os acidentes de trabalho.

Hora extra
na GLB

Recebemos denúncias de que os
trabalhadores que são convocados a
fazer hora extra são obrigados a es-
crever uma carta justificando o moti-
vo da sua realização, se quiserem re-
ceber.

Isso é um absurdo!
Se alguém tem que justificar, essa

pessoa é o supervisor, que é o res-
ponsável, e não o trabalhador, que
apenas está cumprindo uma ordem
da supervisão. Esperamos que a em-
presa tome providências para colo-
car um fim nessa situação.

Acesse o site do
sindicato e conheça os

nossos convênios.
www.sindmetalsf.org.br




