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A Votorantim já efetuou o pa-
gamento do adicional de insalu-
bridade e periculosidade dos tra-
balhadores que têm direito, se-
gundo o laudo pericial.

Só que o sindicato está receben-
do algumas reclamações de tra-
balhadores que não foram con-
templados.

Por isso, a direção do sindicato
solicitou à empresa que apresen-
te o laudo, para que seja anali-
sado e os possíveis erros, corrigi-
dos.

O sindicato pede aos trabalha-
dores que se sentirem prejudica-
dos que entrem em contato e dei-

2011: Queremos  40
horas semanais e

fim do fator
previdenciário

Essas são bandeiras que, há mui-
to tempo, são defendidas por essa
diretoria, e  em 2011 vamos inten-
sificar nossa luta pela aprovação das
40 horas semanais sem redução sa-
larial, lutar pelo fim do fator previ-
denciário e cobrar do Congresso
Nacional a regulamentação da ter-
ceirização.

Serão essas as principais bandeiras
que nortearão a nossa luta, junto com
as reivindicações dos trabalhadores
das empresas metalúrgicas.

A redução da jornada de trabalho
é uma luta histórica dos trabalhado-
res. Durante o ano de 2010, mobili-
zamos os trabalhadores de toda a
nossa região para nos unirmos nes-
sa luta. Nos juntamos às centrais sin-
dicais para sermos mais fortes e ga-
rantirmos, juntos, essas conquistas.

E fomos ao Congresso na tentativa
de sensibilizar nossos governantes da
importância de reduzirmos a jornada.

E em 2011 não será diferente.
Queremos do governo o fim do fa-

tor previdenciário, mecanismo que pe-
naliza os trabalhadores e os que já se
aposentaram.

Essa será a pauta dos trabalhado-
res, mas é importante lutar, também,
pela erradicação da miséria do País,
pela ampliação de investimentos em
áreas sociais, nas políticas de transfe-
rência de renda e na valorização do
trabalho, do salário mínimo e das apo-

sentadorias, pois
só assim, tere-
mos uma socie-
dade mais justa.

Renato Soares
Presidente

Litografia Valença

Média de periculosidade

xem seus dados, principalmente
a área onde trabalha, para que
possamos analisar os casos.

Plano de saúde
Mais uma grande conquista.
O plano de saúde foi implan-

tado e, a partir de janeiro de
2011, os trabalhadores podem
contar com a assistência médica

Pagamento da multa da PLR

da Unimed.
Estivemos na empresa para con-

versar com os companheiros e res-
saltar a importância desse benefí-
cio em suas vidas. Parabéns!

Essa é uma grande conquista
dos trabalhadores e do sindicato.

Os trabalhadores da Litografia
Valença receberão em duas par-
celas, nos meses de fevereiro e
março, a multa no valor de R$

500, referente à PLR 2010.
A multa está prevista na con-

venção coletiva e é paga aos tra-
balhadores quando as empresas
não têm um plano de metas e cri-
térios de PLR.

Os trabalhadores que recebiam
30 horas mensais tiveram um gan-
ho de 6 horas, e agora recebem
36 horas mensais de média de
periculosidade, e os funcionários
da fábrica de Resende que não
recebiam, passaram a receber.
Isso só foi possível com a partici-
pação dos trabalhadores e o em-
penho do sindicato, que está
atento às necessidades dos traba-
lhadores.

Acordo de turno ininterrupto na Litografia Valença
O sindicato agendará uma

reunião com a empresa pra dis-
cutir uma nova tabela de turno

de revezamento para os trabalha-
dores.

Aguardem mais informações.



CIPA na White Martins
A eleição da CIPA da White

Martins será realizada no dia 3 de
fevereiro.

O sindicato reforça a importân-
cia da participação dos trabalha-
dores na eleição para que sejam
eleitos companheiros comprome-
tidos com a segurança do traba-
lho e a prevenção de acidentes.

A direção da MD Aço está come-
tendo diversas irregularidades, ferin-
do os direitos dos trabalhadores e
praticando assédio moral.

Só pra se ter uma idéia, a em-
presa demitiu um trabalhador e até
hoje não fez sua homologação, des-
respeitando o prazo determinado
pela CLT.

Por isso, o sindicato pede que os
trabalhadores denunciem as irregu-
laridades, pois, só assim poderemos
denunciar a empresa, já que com o
diálogo as coisas não andam.

Sindicato denunciará
irregularidades

na MD Aço

Cesta básica com produtos
estragados na Votorantim

Auto-elétrica Lourenço oferece plano
odontológico aos trabalhadores sindicalizados

Adicional de insalubridade na
Metalúrgica Vulcano Unidade II

Trabalhadores procuraram o Sin-
dicato para reclamar que alguns dos
itens da cesta básica fornecida pela
Votorantim Siderurgia estavam es-
tragados, como, por exemplo, o
fubá, o feijão e a farinha, que ti-
nham caruncho e fungos.

A direção do Sindicato cobrou

da empresa melhoria na qualida-
de dos alimentos, para que pro-
blemas desta natureza não voltem
a acontecer.

A direção da empresa se com-
prometeu a tomar providências jun-
to ao fornecedor, substituindo os
produtos estragados.

A direção do Sindicato para-
beniza a direção da empresa por
mais um benefício concedido aos
seus funcionários sindicalizados,
que foi a implantação do plano

odontológico, extensivo aos seus
dependentes. Satisfação é sinô-
nimo de qualidade e produtivi-
dade. Sindicalize-se, se fortale-
ça e fortaleça seu Sindicato!

A direção da empresa se com-
prometeu, junto ao Sindicato, a
solucionar o problema assim que
o laudo pericial estiver concluí-

do, tanto para o pessoal da
Operação, quanto para o pes-
soal da Manutenção.

Estamos de olho!

PPR 2010 da Saint Gobain
A Saint Gobain pagará a PPR

hoje (31), e os trabalhadores po-
dem comemorar o resultado, que
é superior ao apresentado ano
passado.

Em 2009, os trabalhadores re-
ceberam 95,6% do salário e uma

PPR 2009
R$ 956,00 - 95,6% do salário
R$ 200,00 (antecipação não desc.)
R$ 1.156,00
- R$ 400,00 (antecipação de 40% da PPR)
= R$ 756,00

PPR 2010
R$ 1.007,00 - 1,07% do salário
R$ 900,00 (complemento de PPR paga em julho de 2010)
R$ 1.970,00
- R$ 300,00 (antecipação de 30% da PPR)
= R$ 1.670,00

antecipação de R$ 200,00, que
não foi descontada no valor to-
tal. Esse ano, os trabalhadores re-
ceberão 100,07% do salário e um
complemente de PPR no valor de
R$ 900,00 pago em julho de
2010. Parabéns a todos os traba-

lhadores, pois esse resultado é
fruto da sua dedicação e com-
promisso.

O sindicato continuará bus-
cando melhorias nas próximas
negociações. Veja o exemplo de
um salário de R$ 1.000,00:


