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O Sindicato dos Metalúrgicos e a
Votorantim se reuniram, na semana
passada, para negociar a renovação
do acordo de turno ininterrupto. A
empresa mostrou suas dificuldades
financeiras, informando, inclusive,
sobre a desativação de algumas áreas.
A crise financeira, segundo a empresa,
é devido à baixa nas vendas,
provenientes da concorrência de
mercado. A Votorantim afirmou não
ter condições de arcar com o valor
pago no acordo de turno anterior, que
foi de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos
reais).

O Sindicato defendeu a implanta-
ção do turno de seis horas, em que a
empresa não terá que pagar abono,
além de ser benéfico para a qualidade
de vida do trabalhador. No entanto, a
empresa disse não ser viável este
horário, pois teria que criar uma outra

VOTORANTIM SIDERURGIA

Renovação do acordo de
turno da Votorantim

A Exposição Itinerante 9 de
Novembro irá contar um pouco da
história da greve de 1988, que marcou
profundamente o movimento sindical
de nossa cidade e região, através de
painéis, fotos e vídeos. A abertura será
no dia 6 de novembro, na Praça Juarez
Antunes, na Vila Santa Cecília, e depois
percorrerá diversos bairros de Volta
Redonda. Em breve, divulgaremos a
programação completa.

Exposição 9 de Novembro
23 Anos da Greve de 1988 A semana passada foi de

comemoração de novos investimentos
no Sul Fluminense. Na quinta (06/10) a
montadora franco-japonesa Nissan-
Renault assinou documento para
instalação de uma fábrica em Resende.
O Presidente do Sindicato, Renato
Soares esteve na cerimônia, que
aconteceu no Palácio Guanabara, no
Rio de Janeiro.

O investimento da Nissan será de
R$ 2,6 bilhões, as atividades da fábrica

letra, o que acarretaria mais gastos.
Com isso, foi proposto pela

Votorantim o valor de abono de R$
3.200,00, a ser pago em duas
parcelas, sendo a primeira em
novembro de 2011 e a outra em
novembro de 2012.

Durante a reunião, também foi
discutida a vontade de alguns
trabalhadores de criar o turno de 12
horas, mas a própria Votorantim
reconheceu que funcionários de áreas
mais agressivas, como aciaria e forno,
entre outras, não suportariam esta
longa jornada. A empresa também
levantou a hipótese de criação de
bancos de horas.

O Sindicato entende as dificuldades
financeiras, mostradas em gráficos e
planilhas, porém acredita que não é
justo um abono inferior ao que
foi pago no acordo de turno

anterior. E, por não concordar, não
levará a proposta para votação.
Esperamos que a empresa reveja este
valor, e também a forma de pagamen-
to, pois NÃO É UM VALOR JUSTO e
não atende às expectativas dos
trabalhadores. Com relação ao banco
de horas, o Sindicato está analisando,
e o sistema só será implantado se
houver concordância dos trabalhadores.

Na próxima semana, o Sindicato
irá se reunir, novamente, com a
empresa para dar continuidade às
negociações e ver se há alguma
solução para pendências colocadas
anteriormente pelo sindicato, e que,
até agora, só ficaram em promessas.
O novo gerente de DHO disse que irá
resolvê-las. É o que esperamos que
aconteça!

A negociação é o melhor caminho,
mas tudo tem seu limite.

Novas empresas no Sul Fluminense
começam no primeiro semestre de
2014, com a expectativa de geração
de dois mil empregos diretos e indiretos.

Na sexta (07/10) foi a vez da  coreana
Hyundai confirmar sua instalação em
Itatiaia, através do lançamento da pe-
dra fundamental da fábrica de máqui-
nas para construção pesada, primeira
da empresa fora da Ásia, com investi-
mento de US$ 150 milhões, gerando
até 1,5 mil empregos e com uma produ-
ção anual de até cinco mil unidades.



Vem aí o 2o Natal Metalúrgico
Atenção, trabalhadores e aposen-

tados! Vem aí o 2º Natal Metalúrgi-
co! A festa será no dia 11 de dezem-
bro, e terá show musical e bingo!

As premiações são somente
para os associados! Se você ainda
não é sócio e deseja participar, fi-
lie-se até o fim de outubro!

Veja os prêmios:
- poupança de R$ 5 mil
- poupança de R$ 7 mil
- poupança de R$ 10 mil
- poupança de R$ 15 mil
- um Honda Civic 0km

completo!

Novo ponto eletrônico passa a valer a
partir de janeiro de 2012, diz ministério
Controle da jornada emite recibo quando empregado bate ponto

Anfavea vai ao ABC e critica importados
Cledorvino Belini, presidente da

Associação Nacional dos Fabricantes
de Veículos Automotores (Anfavea) -
e também presidente da Fiat - se
reuniu com cerca de 70 sindicalistas
na sede do Sindicato dos
Metalúrgicos do ABC.

Belini defendeu a política industrial
do governo e dividiu com os
metalúrgicos a preocupação com o
avanço das importações no setor.

O presidente da Anfavea lembrou

que nos últimos sete anos a relação
entre veículos exportados e a
produção nacional caiu de 30% para
14,6%, enquanto as importações
avançaram de 5% para 22,4%.

Ele aposta na política industrial
que vem sendo indicada pelo
governo, que aponta o Brasil como
um produtor, e não importador de
veículos. "O IPI protege o emprego
nacional uma vez que encarece a
importação."

A adoção do ponto eletrônico
foi adiada pela quarta vez e passa
a ser obrigatória a partir de 1º de
janeiro de 2012, segundo portaria
1.979 do Ministério do Trabalho
publicada nesta segunda-feira (3),
no "Diário Oficial da União". Enti-
dades como a Força Sindical, a
Confederação Nacional da Indús-
tria (CNI), a Federação das Indús-
trias do Estado de São Paulo (Fi-
esp) e a Associação Brasileira de
Recursos Humanos (ABRH), haviam
pedido ao governo mudanças nas
novas regras.

O sistema deve ser instalado em
todas as empresas com mais de
10 empregados que já usam equi-

Como é o novo ponto
O ponto eletrônico está progra-

mado para emitir um comprovan-
te a cada vez que o empregado
bater o ponto, além de o relógio
não poder ser bloqueado nem ter
os dados editados.

pamento eletrônico para o registro
da jornada de trabalho. Nos pri-
meiros 90 dias após a entrada em
vigor da obrigatoriedade, a fisca-
lização terá caráter de orientação.
Nas duas primeiras visitas à em-
presa, o auditor-fiscal do trabalho
dará prazo de 30 a 90 dias para
as empresas se adaptarem. A par-
tir da terceira visita é que começa
a ação repressiva.

O Sindicato dos Metalúrgicos in-
forma que o contrato de prestação de
serviços advocatícios com a Associa-
ção Nacional de Defesa dos Servido-
res Públicos (ANDESP), que foi con-
tratada para ajuizar ações
acidentárias em face do INSS, foi
rescindido no dia 26/09/11 e que a
manutenção do atendimento aos
trabalhadores, realizado pela Dra.
CIBELE CARVALHO BRAGA, permane-
cerá ativo apenas para aqueles que já
haviam ajuizado ações antes da data
acima informada.

O Sindicato dos Metalúrgicos ain-
da informa que o atendimento pres-
tado pelo seu próprio departamento
jurídico, especifica-mente na área
previdenciária, continua mantido de
igual forma, ou seja, sem qualquer
custo, assim como na área
trabalhista. Qualquer esclarecimento
procurar os diretores Laércio, Sílvio ou
Zé Eli.

Jurídico

Convênio de
Internet

O convênio de internet
com a Superonda irá
terminar no dia 30 de

outubro.
Para mais informações,
ligue para (24) 2102-
2823 ou 2102-2818.


