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VOTORANTIM - UNIDADE BM

Votorantim obriga trabalhadores a
fazerem horas extras

O sindicato recebeu várias
denúncias dos trabalhadores da
Votorantim Resende e Barra Mansa
de que a empresa está obrigando
os trabalhadores da GMU a
fazerem horas extras em excesso.

Já na GLF, GOL e GLB, os
funcionários estão com sobrecarga
de trabalho e sofrendo muita

pressão. A empresa tem ciência da
necessidade da contratação de
novos funcionários, porém há
resistência.

Será que a empresa está
esperando a ocorrência de
acidentes mais graves para tomar
uma atitude? Pois se a empresa não
tomar, o sindicato irá tomar!

Técnicos da Shereder estão
reclamando que estão sendo obriga-
dos a exercerem funções para as
quais não foram contratados. Fomos
informados ainda de que esta deter-
minação veio de um novo
coordenador, que também está
apresentando resistência para novas
contratações, mesmo que os funcio-
nários fiquem sobrecarregados.

Desvio de função

Os trabalhadores denunciaram
para o Sindicato que a direção da
empresa comete assédio moral em
suas reuniões com os trabalhadores,
como, por exemplo, expondo que
alguns são analfabetos ou possuem

MBM

Vale transporte é um direito do
trabalhador!

O vale-transporte foi instituído
pela Lei nº 7.418/85, posterior-
mente alterada pela Lei 7.219/87.
A utilização do benefício é exclusiva
para o deslocamento residência x

trabalho e vice-versa. Portanto, a
empresa tem que fornecer o vale-
transporte para todos os seus
trabalhadores. É um direito do
funcionário!

Assédio Moral
pouco estudo. Isso causa muito
constrangimento!

Assédio moral é crime! Ou será
que a direção da empresa é
ignorante e ainda não sabe
disso?

A direção da empresa parece
que gosta de ser denunciada ao
Ministério Público do Trabalho, pois
já voltou com a prática de não
registrar as horas extras no cartão
de ponto dos trabalhadores. E
mais: fica economizando na hora
de trocar os uniformes, que já estão
em péssimas condições de uso, já
que fornece apenas uma peça por
pessoa em prazo superior a seis
meses.

Preste atenção, Partemec!

PARTEMEC

Hora extras têm que
ser no cartão de ponto

Associados do Sindicato têm 50% no
atendimento com a psicóloga Lúcia Guilhermina
Alves. Informações e agendamento na subsede
de Barra Mansa, que fica na Rua Ary Fontinelle,
362, 2o andar, Estamparia.. Telefone: (24)
3323-1584.

Convênio em psicoterapia

O sindicato negociou com a
empresa e obteve grandes
avanços. O valor mínimo pago
de PLR, caso sejam atingidos
100% das metas, será de R$
2.500,00. Ou seja, nenhum

SAINT-GOBAIN
Avanço no valor da PLR

trabalhador irá receber menos do
que isso.

Em breve, junto com a
empresa, o sindicato divulgará
mais informações do programa de
PLR 2011.

Ser bom é fácil, difícil é ser justo!



Você que é sócio, conheça nossos convênios
no site: www.sindmetalsf.org.br

Festa Julina dos Aposenta-
dos do Sindicato

O Sindicato dos Metalúr-
gicos convida para a Festa
dos Aposentados e
Pensionistas. Será dia 29
de julho, a partir das 15h,
na subsede do sindicato, na
Avenida Antônio de Al-
meida, 603, Retiro.

Música ao vivo com
Nonô dos Canarinhos,
Pedro do Acordeon e
Alpha Mix.

Comidas típicas, festival
de prêmios, bingo e muita
diversão. Cartelas limitadas!

A direção do sindicato
conseguiu, junto à empresa, que
fossem atendidas algumas das
reivindicações que foram solici-
tadas. Por exemplo:

Desjejum: É disponibilizado
todos os dias no horário de 6h às
6h50, na padaria próxima à
empresa (café com leite e pão com
manteiga).

Refe ição : Para todos os
funcionários sem custo nenhum.

Cesta básica: seu fornecimento
é gratuito, mas há critérios. O
trabalhador que faltar e não
apresentar atestado ou justificativa
e tiver atrasos no horário de
trabalho não terá direito à cesta

gratuitamente, tendo que pagar
pelo seu valor.

Uniformes: A partir de Maio/
2011, passou a fornecer 02 peças
para cada funcionário, com
renovação de 06 em 06 meses.

Informou ainda que tentará
pagar todo o valor da multa da
PLR/2011, que é de R$ 540,00, até
maio/2012.

O Sindicato também pediu uma
reunião com os trabalhadores para
discutir assuntos de seus interesses.
A empresa informou que muitos
prestam serviços fora, mas se
comprometeu a organizar uma
data para que todos partipem.
Aguardem mais informações!

WORK ENGENHARIA

Reivindicações atendidas

Previdência decide pagar revisão
de benefícios

A partir de setembro, uma conta
mensal de R$ 28,8 milhões será
incorporada no orçamento da
Previdência Social. Esse é o custo
adicional que o ministério terá para
efetuar o pagamento de benefícios,
com valores revisados, para 117,1
mil contribuintes, que se
aposentaram pelo Instituto Nacional
do Seguro Social (INSS) entre 1998
e dezembro de 2003.

Os aposentados receberão, a
partir de setembro, a diferença entre
o teto do INSS e o valor que tinham
efetivamente direito a receber.
Decisão do Supremo Tribunal
Federal (STF) determinou que a
diferença entre os valores deveria
ser paga até dezembro de 2012.

Pagamento dos valores retroa-
tivos chegará a R$ 1,7 bilhão

Têm direito ao pagamento
aposentados e pensionistas que
foram prejudicas pelas reformas da
Previdência, que fixaram tetos para
o valor desses pagamentos. Esses
segurados tiveram os contra-
cheques limitados a esses tetos
(R$ 1.200,00, em 1998, e R$
2.400,00, em 2003), mesmo com
direito a receber mais porque
contribuíram com base em salários
maiores. Em média, cada um terá
direito ao pagamento retroativo de
R$ 11.586.

Para diluir o impacto nas contas
públicas, o pagamento será
parcelado.

Entenda o caso
Quem tem direito: Aposentados

e pensionistas do INSS que
passaram a receber benefícios
entre 1998 e dezembro de 2003
e tiveram o valor do pagamento
limitado ao teto da Previdência
(R$ 1.200,00 em 1998, e R$
2.400,00 em 2003).

Por que agora? Em setembro
de 2010, o STF decidiu que os
prejudicados devem ser
indenizados.

Pagamento: O valor médio a
ser pago será de R$ 11.586,00.
O pagamento será parcelado,
e o impacto no Tesouro, de R$
1,693 bilhão.


