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No dia 8 de dezembro vence o acordo de turno ininterrupto na Votorantim. O Sindicato está aguardando
a reabertura das negociações com a empresa, pois precisamos dar retorno aos trabalhadores sobre a
questão. Até o momento, a empresa não se pronunciou. O Sindicato quer um acordo que seja justo para o
trabalhador. E não haverá prorrogação do prazo este ano!

Com a experiência, vimos que
para se ter sucesso, é preciso estar
fortalecido, e é justamente isso que
o sindicato está tentando buscar
junto aos trabalhadores. Quando
pedimos que todos se filiem ao
Sindicato, é porque, ao sentarmos
a uma mesa de negociação tendo
a maioria de associados, com
certeza teremos mais poder na
negociação, com o respaldo dos
trabalhadores. Quando apenas
uma minoria é associada, isso não

acontece e dificulta a luta do sindicato
por melhores condições para os
trabalhadores.

Para se ter uma idéia de como o
nosso Sindicato precisa se fortalecer,
veja a atual situação de associados
na Votorantim, por exemplo. Na
fábrica de Resende, são mais de
1700 funcionários, e somente 32 são
associados. Na fábrica de Barra
Mansa, são mais de 3200 funcioná-
rios e somente 300 associados. É por
este motivo que estamos inserindo

uma taxa assistencial para os não
associados nesses acordos.

Precisamos estar juntos, e os
trabalhadores podem e devem
confiar nos seus representantes.
Entendemos que no passado havia
uma diretoria que não se
preocupava com os direitos do
trabalhador, somente com seu
enriquecimento, tanto que hoje
responde na justiça por
enriquecimento ilícito. E foi a atual
diretoria que denunciou.

Companheiros, vamos fazer uma grande campanha de filiação ao Sindicato.
Juntos somos mais fortes!

Por que se filiar?

Acordo de turno

O Sindicato teve reuniões com
a Saint-Gobain para resolver
algumas pendências que vem
prejudicando os trabalhadores.
Acompanhe o desenrolar de
algumas questões:

Sobre os salários dos
Mecânicos Dois - que recebiam
como Mecânico Um - a empresa
informou que já regularizou a
situação, deixando apenas uma
pendência, por conta de um
engano, e já será resolvido.

Foi cobrada posição sobre a
situação dos funcionários que não
estão sendo registrados em suas
PPPs (Perfi l Proficiográfico
Previdenciário), pelo laudo no
período de 12/12/1998 à 31/
12/2003. A empresa ficou de
buscar o entendimento desta
situação, e informa que é o INSS
que não aceita o laudo, devido a
implantação de EPIs.

Com relação aos funcionários
que foram desligados da empresa

no período de crise,a mesma
informou que alguns já estão
sendo chamados pela Saint-
Gobain e que o processo para
aproveitá-los continua.

 Sobre o processo da hora de
refeição dos trabalhadores da
Saint-Gobain, alguns estão
tramitando na primeira instância e
outros já na segunda, nenhum
deles tem ainda a decisão final. O
Sindicato está acompanhando o
andamento de todos os processos.



As cartelas já podem ser trocadas na sede do Sindicato dos Metalúrgicos, apresentando o contracheque de outubro.

Manifestação
pelos royalties

White Martins (CILBRAS)
Processo de Insalubridade

O Processo sobre a insalubridade está na fase de Perícia Técnica
desde 14/09/2011, aguardando a definição de data para
realização da Perícia. Trabalhadores (as) que quiserem obter maiores
informações, favor procurar o Departamento Jurídico do Sindicato,
em Barra Mansa, de segunda a quinta-feira ente  8h e 11h30min,
pelo telefone (24)  3323-1584, ou pessoalmente.

O Sindicato está visitando diversos bairros de Volta Redonda com a “Exposição Itinerante 9 de
Novembro”, contando, em fotos, um pouco da história da greve de 1988, ocorrida há 23 anos, e que
marcou profundamente o movimento sindical da região e do Brasil.

Confira a programação: 09/11 - Praça Juarez Antunes, das 6h às 11h30 e das
14h às 18h30; a Igreja N. Sra. das Graças, às 11h30; Igreja Santa Cecília, às 19h;
10/11 - Bairro Volta Grande, das 9h às 14h.

Exposição 9 de Novembro - 23 Anos da Greve de 1988

Os funcionários do Sindicato dos
Metalúrgicos de São José dos Campos
(SP), filiado à central revolucionária
Conlutas, estão em greve. Como é que
a central e o sindicato explicam isso??

Sindicato em greve?

Você que é sócio,
conheça os

nossos convênios
no site:

www.sindmetalsf.org.br

O Sindicato, em parceria com
a Força Sindical e o Governo do
Estado do Rio, convida todos a
participarem da manifestação em
defesa dos royalties de petróleo
para nosso estado, que será nesta
quinta-feira, na Candelária, no Rio
de Janeiro. Iremos disponibilizar
cinco ônibus para transporte de
quem quiser ir.

Para participar, é necessário
procurar Débora ou Carlos
Eduardo, na sede do Sindicato, na
Gustavo Lira, munido de
identidade e CPF até às 17h de
quarta-feira (09/11). Os ônibus
sairão da Praça Brasil, em frente
ao Clube Umuarama, na quinta-
feira (10/11), às 10h. A
concentração do ato está
programada para 15h, na
Candelária. Estão previstas
apresenta-ções de artistas e outras
personalidades.


