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CAMPANHA SALARIAL 2011

O Sindicato entregou, na última semana, a pauta da Convenção Coletiva 2011/2012 ao
Metalsul. A pauta deste ano está mais enxuta, para que possamos ter mais agilidade nas
negociações e, consequentemente, obter mais resultados. Veja abaixo alguns itens da pauta:

Sindicato entrega pauta
ao Metalsul

O Sindicato dos Metalúrgicos se
reuniu com a direção da Saint-
Gobain, na última terça-feira, dia
12, para negociar a renovação do
acordo de turno de revezamento.
Logo de inicio, a direção do
Sindicato defendeu o retorno do
turno de 6 horas de imediato.

No entanto a direção da empresa
veio com a proposta do ano anterior,
ou seja, R$ 1600,00 para a
renovação do acordo, que foi
recusada pelo Sindicato. Agora,
estamos aguardando a direção da
empresa para a retomada das
negociações, mas percebemos que
a empresa vem postergando o
quanto pode.

O Sindicato tem recebido várias
denúncias de irregularidades que
vêm acontecendo na Votorantim,
como adicional de insalubridade
e periculosidade que não estão
sendo pagos, assédio moral e
excesso de horas extras na GLB. Os
trabalhadores não estão mais

Trabalhadores denunciam
irregularidades

Acordo de turno
Saint-Gobain Votorantim

BARRA MANSA
- Shredder; Telas;
- Laminador a Frio;
- Máquina Koch;
- Mecânica A.E, Li, Trefilaria;
- Elétrica L.D, Li;
- Gerência de Manutenção.

suportando a situação, principal-
mente o assédio Morato, que está
extrapolando.

Em reunião realizada com a
direção da empresa, fomos infor-
mados que a insalubridade e a
periculosidade estão sendo pagas
nas seguintes áreas:

RESENDE
- Manutenção  Aciar. Elétrica;
- Manutenção Laminação;
- Manutenção Acabamento;
- Gerência de Manutenção;
- Oficina Elétrica;
- Manutenção Utilidades.

- Reajuste salarial - INPC + aumento real;
- Piso salarial profissional, no valor R$ 780 para funcionários de empresas com até 50

empregados, R$ 880 para 51 a 500 empregados, e R$ 1200 para empresas com mais de
500 funcionários;

- Adicional de tempo de serviço (ATS), no percentual de 3% para cada triênio;
- Função igual, salário igual;
- Licença maternidade de 180 dias;
- Horas extras, sendo 60% até o limite de duas diárias, 80% sobre as que excederem o

limite de duas diários e 100% sobre as que excederem o limite de duas horas diárias para
empresas com mais de 500 funcionários;

- Empregado acidentado, garantia de emprego;
entre outras.



Tempo para
aposentadoria
A 3ª Seção do Superior Tribunal

de Justiça (STJ) definiu que o tempo
de serviço exercido em atividades
especiais (prejudiciais à saúde) pode
ser contado com aumento, entre os
anos de 1998 e 2003, para fins de
aposentadoria comum. A medida
permite que o trabalhador que
exerceu a atividade insalubre nesse
período antecipe a sua aposentado-
ria por tempo de contribuição – que
exige 30 anos de pagamento ao
INSS para homens, e 30 para
mulheres. O STJ confirmou, ainda,
quais deverão ser os multiplicadores
usados na conversão.

Antes, era entendimento no STJ
que a conversão do tempo de
serviço especial em comum só era
possível em relação às atividades
exercidas até 28 de maio de 1998.

Agora, quem entrar com uma
ação pedindo a conversão nesse
período terá a decisão final mais
rápida.
Fonte: Valor econômico e Agora SP

Será no dia 30 de abril, às 17h, na Ilha São João. Shows com Chitãozinho e Xororó
e MC Naldo, e com os artistas regionais Jorge Guilherme e Dito e Feito. Sorteio de
dois carros 0km, prêmios em dinheiro e eletrodomésticos.

Os sócios do sindicato podem pegar seus cupons nas sedes de Volta Redonda e
Barra Mansa! Quem ainda não é sócio pode aproveitar e se sindicalizar!

Festa do Trabalhador

A direção do sindicato se reuniu
com a da Litografia Valença, no
último dia 15 de abril, para dar
continuidade às negociações para
o acordo coletivo. Sempre buscando
o entendimento através do diálogo,
já conseguimos bons resultados para
os trabalhadores, como a implan-
tação do plano de saúde nacional
da Unimed e o pagamento da multa
da PLR 2010/2011, entre outros.

Com o apoio da Prefeitura
Municipal de Volta Redonda, a
Odebrecht está oferecendo cursos de
capacitação gratuitos em pedreiro,
armador e carpinteiro. Os
interessados devem procurar o CRAS
(Centro de Referência a Assistência
Social) entre os dias 11 e 20 de abril.

Os candidatos devem ter mais de
18 anos, ser alfabetizados, residir em

Cursos gratuitos nos Cras de Volta Redonda

Litografia Valença

Plebiscito para acordo de turno
Agora, o Sindicato está negocian-

do mudanças na tabela do turno
de revezamento. Para definir essa
questão, haverá um plebiscito com
os trabalhadores, que decidirão
através do voto a mudança na
tabela ou a manutenção da atual.
O dia do plebiscito será decidido
em reunião entre o sindicato e a
direção da empresa, após o dia 25
de abril.

Produtos Fantástico
O Sindicato fez uma pesquisa

de mercado e constatou que os
produtos de melhor preço e
qualidade são o arroz e feijão
Fantástico.

3 anos, 2 meses e 2 dias do assassinato de
Maria Aparecida Roseli de Miranda

Até hoje, este crime bárbaro premanece sem solução. Até quando o culpado
ficará solto? O que falta para concluir este caso?  Queremos Justiça!

Volta Redonda ou região e ser
aprovado no teste de aptidão psico-
lógica. As aulas são de segunda à
sexta-feira, das 8h às 17h.

Entre os benefícios, estão Vale
transporte; Seguro de vida; Cesta
básica (necessário freqüência de no
mínimo 80% das aulas e atingir
média acima de 8,5); Alimentação
e Ajuda de Custo.

Convênio - Psicoterapia
O sindicato fechou um convênio que prevê um desconto de 50%

no atendimento com a psicóloga Lúcia Guilhermina Alves. O
atendimento será feito todas as terças, de 8h às 17h, na subsede em
Barra Mansa. Mais informações (24) 3323-1584 / 8809-9733.


