
Resende,  27 de agosto de 2007                                                                                       Boletim nº 146Resende,  27 de agosto de 2007                                                                                       Boletim nº 146Resende,  27 de agosto de 2007                                                                                       Boletim nº 146Resende,  27 de agosto de 2007                                                                                       Boletim nº 146Resende,  27 de agosto de 2007                                                                                       Boletim nº 146

Pela primeira vez
desde 1998, a indús-
tria automobilística
brasileira deverá ul-
trapassar, em setem-
bro, a marca de 100
mil trabalhadores
empregados com
carteira assinada. A
previsão é do Dieese
(Departamento Inter-
sindical de Estatísticas
e Estudos Sócio-Eco-
nômicos). Em julho, as
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empresas do setor -
sem incluir tratores e
máquinas agrícolas -
já empregavam em
todo o País 99.881
trabalhadores, cresci-
mento de 1,3% em re-
lação ao mês anteri-
or, e 6,3% em relação
a julho de 2006.

No Sul Fluminense
não é diferente. A ne-
cessidade de novas
contratações, tanto

na Volks como na
Peugeot-Citröen e
suas empresas forne-
cedoras, levou o Sin-
dicato a procurar a di-
reção das empresas
para negociar a aber-
tura de novos postos
de trabalho.

E com o aumento
no ritmo das horas
extras aos sábados,
este Sindicato tam-
bém vem negocian-

do vantagens maio-
res para os traba-
lhadores, com boni-
ficações dessas ho-
ras. Para esta dire-
toria a prioridade
são as novas contra-
tações, que, a partir
de 2008, poderão
garantir para a ca-
tegoria metalúrgica
além de mais em-
prego, a redução
nas horas extras.

FIQUE POR DENTROFIQUE POR DENTROFIQUE POR DENTROFIQUE POR DENTROFIQUE POR DENTRO

O que é:
Se o trabalho é reali-
zado a noite, o tra-
balhador tem o direi-
to de receber uma
compensação, tanto
em horas como em
salário, pelo seu tra-
balho.
Quem tem direi-
to:
Todos os que traba-
lham em atividades
urbanas entre 10h
da noite e às 5h da

manhã, atividades
agrícolas entre 9h da
noite e às 5h da ma-
nhã e atividades pecu-
árias entre 8h da noite
e às 4h da manhã.
Como funciona:
a) hora noturna: A
hora normal tem du-
ração de 60 minutos e
a hora noturna, por
disposição legal, nas
atividades urbanas, é
computada como sen-
do de 52 minutos e 30

Adicional Noturno
segundos. Assim sen-
do, considerando o
horário das 10h da
noite às 5h da manhã,
temos 7 horas-relógio,
que correspondem a 8
horas de trabalho no-
turno. Isto é feito por-
que o trabalho à noite
é mais cansativo do
que durante o dia.
b) Valor da hora
trabalhada: Acrésci-
mo (chamado adicio-
nal noturno) de 20% (*)

sobre as horas tra-
balhadas. Este crité-
rio não se aplica se
o trabalho for execu-
tado em revezamen-
to semanal ou quin-
zenal. Quando o tra-
balhador recebe o
adicional noturno,
esta percentagem
também será incor-
porada nos demais
recebimentos como
férias, 13º salário,
FGTS etc.
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O Sindicato reuniu

com a direção da empre-
sa para discutir a PLR
2007. Ambos chegaram
a conclusão de que não
há mais tempo para
montar uma comissão, as
metas, os critérios para
este ano. O Sindicato es-
tará negociando direta-
mente com a empresa e
levando a proposta aos
trabalhadores para que
seja decidido o valor
para quitação da PLR.

Está aí a importância
da união dos trabalha-
dores com o Sindicato
para que juntos possam
acumular, cada vez mais,
conquistas para os me-
talúrgicos.
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Na última reunião fi-
cou acertada a criação de
um cupom alimentação,
que os trabalhadores po-
derão utilizar para com-
prar em diversos merca-
dos. O Sindicato ficou
responsável de buscar
junto às redes de super-
mercado a possibilidade
de estabelecer novos con-
vênios para que se tenha
mais opção de compra.

PLANO DE CARGOSPLANO DE CARGOSPLANO DE CARGOSPLANO DE CARGOSPLANO DE CARGOS
E SALÁRIOSE SALÁRIOSE SALÁRIOSE SALÁRIOSE SALÁRIOS

Conforme acordado
entre o Sindicato e a
empresa, começaram,
na segunda-feira, dia
20, as palestras de es-
clarecimento por parte
da empresa.

INSALUBRIDADEINSALUBRIDADEINSALUBRIDADEINSALUBRIDADEINSALUBRIDADE
Dia 30 é o prazo

que a empresa contra-
tada pela Rimet tem
para entregar o laudo
do nível de insalubri-
dade. Com o laudo
em mãos a empresa
vai passar a pagar a
insalubridade ao fun-
cionário que tem o di-
reito regularmente. E,
já ficou acertado tam-
bém com a Rimet que
os trabalhadores que
tiverem comprovação
da insalubridade no
ambiente de trabalho,
receberão retroativo a
data da contratação
na empresa.

Temos em nossa base
diversas empresas que
estão vinculadas ao Sin-
dicato do Comércio.
Mas, queremos afirmar
que, uma parte dos tra-
balhadores, os de ofici-
nas, fazem parte da
base dos metalúrgicos.
Já comunicamos às em-
presas e estamos corri-
gindo este erro, cadas-
trando os trabalhadores
no Sindicato dos Meta-
lúrgicos. Parabéns a
Pneus 56, que já regu-
larizou a situação de
seus funcionários.

Este Sindicato informa
às demais empresas, que
ainda não se pronuncia-
ram, que o próximo pas-
so será a denúncia pe-
rante a justiça para a re-
gularização da situação
de seus trabalhadores.

Esta operação já vem
fazendo sucesso em Re-
sende e Porto Real. O
objetivo é de intensificar
a presença do Sindicato
com caminhão de som
na porta das fábricas,
com mais intensidade.
Com isto já estão apare-
cendo os resultados, tra-
balhadores têm participa-
do denunciando empre-
sas que fecham contra-
tos nas grandes empre-
sas e que não se cadas-
tram em nosso Sindica-
to. A maioria das empre-
sas tem direcionado o

Dia 4/9 (terça-feira) tem reunião
com os companheiros afastados
de todas as empresas. Se você

está afastado, com CAT ou NÃO,
COMPAREÇA!

ENQUADRAMENTO
SINDICAL

• Resistir: anotar com de-
talhes todas as humilha-
ções sofridas (dia, mês,
ano, hora, local ou setor,
nome do agressor, cole-
gas que testemunharam,
conteúdo da conversa e o
que mais você achar ne-
cessário).
• Dar visibilidade, procu-
rando a ajuda dos cole-
gas, principalmente da-
queles que testemunharam
o fato ou que já sofreram
humilhações do agressor.
• Organizar. O apoio é
fundamental dentro e fora
da empresa.
• Evitar conversar com o
agressor, sem testemu-
nhas. Ir sempre com cole-
ga de trabalho ou repre-
sentante sindical.
• Exigir por escrito, expli-
cações do ato agressor e
permanecer com cópia da
carta enviada ao Gerente

ASSÉDIO MORAL?ASSÉDIO MORAL?ASSÉDIO MORAL?ASSÉDIO MORAL?ASSÉDIO MORAL?
O que os trabalhadores devem fazer?O que os trabalhadores devem fazer?O que os trabalhadores devem fazer?O que os trabalhadores devem fazer?O que os trabalhadores devem fazer?
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desconto de seus funcio-
nários para o outro sin-
dicato, onde é localizada
a sua matriz. Isto está er-
rado. Não importa onde
seja a matriz da empre-
sa, se ela tem o contrato
em nossa base, é aqui
que eles têm que se ca-
dastrar e com quem tem
que negociar os direitos
dos trabalhadores.

Já cadastramos a Al-
gor, ETT, UFI, Pérola, e a
Tei, só estão faltando al-
guns dados. Já estamos
em contato com a dire-
ção da empresa.

ou ao R.H e da eventual
resposta do agressor. Se
possível mandar sua car-
ta registrada, por correio,
guardando o recibo.
• Procurar seu sindicato e
relatar o acontecido para
diretores e outras instan-
cias como: médicos ou
advogados do sindicato
assim como: Ministério
Público, Justiça do Traba-
lho, Comissão de Direitos
Humanos.
• Recorrer ao Centro de
Referencia em Saúde dos
Trabalhadores e contar a
humilhação sofrida ao
médico, assistente social
ou psicólogo.
• Buscar apoio junto a fa-
miliares, amigos e cole-
gas, pois o afeto e a soli-
dariedade são fundamen-
tais para recuperação da
auto-estima, dignidade,
identidade e cidadania.

SAÚDE DO TRABALHADOR


