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Campanha salarial 2011
Estamos nos preparando para mais uma campanha salarial.

Em breve, iniciaremos a nossa pesquisa e as reuniões para elaboração da pauta de
reivindicação. Estamos no aquecimento e é importante que todos participem.

SAINT-GOBAIN

Bebedouro desativado
Recebemos reclamações sobre

o bebedouro da portaria, que
está desativado a cerca de 20
dias.

Segundo informações, a
desativação ocorreu depois da
queda de um pedaço de concre-
to em cima do bebedouro, o que

poderia ter machucado um
trabalhador.

Só que até agora a direção da
empresa não tomou providências
para a instalação desse bebe-
douro em outro local, e, com
todo esse calor, os trabalhadores
estão ficando sem água gelada.

Vestiário das contratadas
Outra reclamação que rece-

bemos foi sobre as condições
dos vestiários dos trabalhadores
das empresas contratadas, que
estão em péssimas condições
de uso. Os vasos estão entu-
pidos, falta água nos chu-
veiros e os trabalhadores aca-

bam saindo da empresa sem
tomar banho, entre outros
problemas.

Atenção, Saint Gobain! A
empresa é co-responsável pelos
trabalhadores das contratadas e
não deve deixá-los nessas
condições.

PLR: Convenção Coletiva
2010/2011

Todas as empresas que não têm
programa ou acordo de PLR
deverão pagar a multa de R$ 500,
conforme a cláusula 3º da
Convenção Coletiva. O valor
deverá ser pago em duas parcelas
iguais, obrigatoriamente nos meses

de fevereiro e março de 2011.
É importante que os trabalha-

dores comuniquem ao Sindicato
caso sua empresa não cumpra
esta cláusula da convenção
coletiva de trabalho.

Estamos de olho!!

Com a falta de mão de obra
no Brasil e a crise no mundo rico,
governos e entidades de classe do
exterior têm contatado empresári-
os e associações brasileiros para
oferecer trabalhadores.

O Ministério do Desenvolvi-
mento faz a intermediação de al-
guns desses encontros, e a fila de
espera para entrar no país, sobre-
tudo no setor de construção, in-
clui americanos, espanhóis, itali-
anos, portugueses e ingleses. "Há
interesse brutal em vir para cá", diz
Marcos Túlio de Melo, presidente
do Confea (conselho federal de
engenharia e arquitetura).

Para entidades do setor, o pro-
cesso seria mais curto se os países
ricos oferecessem contrapartidas
para os brasileiros no exterior.

Isso é resultado da falta de in-
vestimento em qualificação dos
nossos trabalhadores.

Acorda Brasil!
Fonte: Folha.com

Países ricos
fazem oferta
de mão de
obra para o

Brasil



Adicional de insalubridade
na GLB da Votorantim

Os trabalhadores da GLB
(laminação a quente) procura-
ram o sindicato para reclamar
das informações que receberam
da empresa quanto ao paga-
mento da insalubridade, pois o
laudo, segundo a empresa, não
reconheceu o setor como área
insalubre.

Mas a informação dos traba-
lhadores é que todo setor é
agressivo e insalubre, já que eles
lidam com o tarugo em tempe-
raturas que chegam a 1080°C,
e nesse processo o forno tem que
ser aberto para inspeção a cada
corrida. Além disso, a amarra-
ção das bobinas é feita à tem-
peratura de 800°C.

Há trabalhadores que recebem
o  adicional, e outros não, sendo
que trabalham no mesmo local.

O sindicato entrou em con-
tato com a direção da empre-
sa para pedir uma revisão do
laudo dos postos de trabalho
onde os trabalhadores se sentem
prejudicados. Ass im que
tivermos alguma informação,
publicaremos no boletim.

E lembramos que os trabalha-
dores que tiverem alguma reclama-
ção, sobre insalubridade ou qual-
quer outra irregularidade, devem
procurar o sindicato ou ligar para
24 3323-1584. Só com a sua de-
núncia poderemos melhorar as con-
dições de trabalho de todos.

Diferença salarial
Outra situação que é motivo

de insatisfação é a diferença
salarial dos operadores da
GLF (laminador a frio) e da GLB
(laminador a quente).  Os

trabalhadores da GLF recebem
61,5% a mais a hora do que os
da GLB. O Sindicato está
cobrando da empresa uma
solução. É um absurdo!!

Como foi publicado no último
boletim, a empresa MD Aço
continua desrespeitando os
trabalhadores.

A direção do Sindicato vem
recebendo denúncias de algumas
irregularidades e determinados
procedimentos inadequados que a
direção da empresa vem
cometendo com o trabalhador,
principalmente quando se trata de
demissão. As reclamações envol-
vem falta de informação, destrato,
dificuldades criadas e dúvidas que
o trabalhador tem na hora do
acerto de sua indenização.

Exemplo recente é o de uma
funcionária, que trabalhou na
empresa durante mais de três anos
e foi ignorada ao querer saber
sobre seus direitos após a
demissão. O sindicato, ao inter-
ceder pela funcionária, pôde
confirmar a veracidade das
denúncias, quando a empresa
respondeu que vai pagar quando
quiser.

Procedimentos desta natureza
têm sido constantes, gerando
constrangimento e desrespeito ao
trabalhador. A direção do Sindicato
dos Metalúrgicos lamenta e repudia
esse tipo de atitude, deixando bem
claro para a empresa que o
diálogo ainda é o melhor caminho
para a solução dos problemas.

Trabalhador tem que ser
tratado com respeito. Isso não
é obr igação,  é dever.  Se a
empresa quer pagar para ver,
verá!

M. D. AÇO

Desrespeito ao
trabalhador e
resistência ao

diálogo

Participem da eleição da Cipa,
elegendo companheiros (as) que
estejam realmente comprometi-

Litografia Valença: Sindicato
continua negociando pauta de

reivindicações dos trabalhadores
A direção do sindicato se reuniu,

no dia 28 de janeiro, com a direção
da empresa para dar continuidade
à negociação da pauta de reivin-
dicações dos trabalhadores. Dentre
algumas das conquistas, estão a
implantação do plano de Saúde o

pagamento da multa da PLR.
Mas aguardem novas informa-

ções. O sindicato continua negoci-
ando uma nova tabela de turno
ininterrupto, entre outros benefícios.
Sindical ize-se, porque Juntos
Podemos Mais!

Atenção trabalhadores! Eleição da CIPA!
dos com a segurança no trabalho.
A eleição será no dia 17 de feve-
reiro, no interior da fábrica.


