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Saint Gobain:
Sindicato resolve
problemas no PPP
A direção do Sindicato, com o
compromisso de sempre estar ao lado
do trabalhador, conseguiu junto à direção
da empresa mudanças nas emissões dos
PPPs entre os anos de 1998 e 2003,
quando muitos trabalhadores estavam
sendo prejudicados no pedido de
aposentadoria.
Portanto, a partir do dia 29/02/2012,
quem precisar desse laudo atualizado
com os valores e as medições reais pode
procurar o setor administrativo, pois a
empresa se comprometeu a resolver o
problema. Se tiver qualquer dúvida, seja
trabalhista ou previdenciária, procure o
nosso Departamento Jurídico, no telefone
2102-2805, para esclarecimentos.

Problemas na
Patermec
O sindicato tem tentado, por várias
vezes, agendar uma reunião com a
direção da Patermec para por fim, de
uma vez por todas, nas horas extras que
são realizadas fora do cartão de ponto.
Esse sistema que a empresa usa, além
de ser ilegal, prejudica muito os
trabalhadores nos seus direitos,
principalmente aqueles que estão prestes
a se aposentar. O Sindicato irá denunciar
a Patermec ao Ministério Público do
Trabalho para que os direitos dos
trabalhadores sejam garantidos.

CIPA da Corema
Trabalhadores da Corema, fiquem
ligados na eleição da Cipa! Votem em
companheiros comprometidos com a
sua segurança. Exerçam seu direito de
voto. A votação será nos dias 20/03/
2012, a partir das 08h, e 21/03/2012,
até às 9h.
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Votorantim Siderurgia - Unidade Barra Mansa

Aciaria Elétrica: escala coloca o
trabalhador em risco de acidente
Há mais ou menos dois meses, houve
na Votorantin uma série de demissões,
totalizando mais de 70 funcionários
demitidos. A direção da empresa alegou
que a maioria deles já estava em
condições de se aposentarem, e outros
pediram para ser demitidos. Só que essas
demissões sobrecarregaram outros
companheiros, já que a empresa não
realizou novas contratações. As jornadas
passaram a ser de 12 a 14 horas por
dia, o que constitui um risco para o
trabalhador.
Este regime de sobrecarga horária
(carga horária abusiva), além de causar
uma grande insatisfação, gerou
problemas de cansaço, dores musculares, dores de coluna, etc, e aumentou o

risco de acidentes. A empresa, para
solucionar o problema, em vez de
realizar novas contrações, resolveu
diminuir uma letra e aumentar os dias
na escala de turno, passando de quatro
dias de 00 às 08 horas para seis dias de
00 às 08 horas, piorando a situação do
trabalhador e causando uma grande
insatisfação no pessoal do turno.
A direção do Sindicato lembra que
trabalhador satisfeito, além de evitar
acidente, produz mais e com mais
qualidade. Por isso, na Aciaria Elétrica,
em Barra Mansa, não adianta cobrar
do trabalhador e fazer campanha
Acidente Zero, se a própria empresa não
dá condições para isso. A empresa deve
rever esta situação.

Votorantim Siderurgia – Unidade Resende

Vestiário sem água
Os trabalhadores da Votorantim
Siderurgia da unidade de Resende
continuam reclamando da falta de
água nos vestiários. Os trabalhadores
já vêm reclamando dessa situação há
algum tempo com a direção da
empresa, porém, até o momento,

nenhuma providência foi tomada. Eles
voltam para casa sem poder tomar
banho, o que causa desconforto e até
mesmo constrangimento dentro do
ônibus. Mais uma vez, estamos
cobrando da empresa uma solução.
Isso não pode continuar assim!

Itinerário do ônibus
Os funcionários da Votorantin
Siderurgia – Unidade Resende que
trabalham em regime de turno de
revezamento estão reivindicando uma
mudança no itinerário do ônibus. Eles
relatam que, quando estão no horário
de 16h às 00h, alguns trabalhadores são
deixados longe de suas residências, o
que os obriga a fazer uma caminhada
de risco no horário da madrugada. Por
isso, eles pedem que também neste

horário os ônibus façam o mesmo
percurso que é feito com o pessoal do
horário administrativo, para que fiquem
mais próximos de suas casas.
A direção do sindicato levou esta
solicitação à direção da empresa, que
afirmou que irá analisar e dar um retorno
em breve. Esperamos que o bom senso
e o lado humano prevaleçam, afinal
zelar pela integridade física dos funcionáriosdevefazerpartedapolíticadaempresa!

Majofer: chega de
conversa fiada
Após diversas reuniões entre o
Sindicato e a Majofer, com o objetivo
de buscar soluções para as diversas
irregularidades que a empresa vem
cometendo, chegamos à conclusão
de que a empresa não está
interessada em resolver os problemas
dos trabalhadores. Embora tenha se
comprometido a solucionar,
assinando as atas de reunião, nada
foi feito.
Dentre os problemas, estão a
recarga dos cartões de vale-transporte,
que está sendo feita com atraso e com
valores incompletos; a falta de
uniformes fornecidos regularmente,
fazendo com que os trabalhadores
usem suas próprias roupas; a recusa
em aceitar atestados médicos; a falta

de cartão de ponto para alguns
trabalhadores; a resistência na
distribuição de EPIs; as reclamações
de assédio moral e pressão psicológica
por parte de alguns encarregados; a
obrigação de fazer horas extras todos
os dias, sem limites; os pagamentos
atrasados; a falta de CIPA na empresa;
a necessidade, muitas vezes, de os
trabalhadores da Arcelor Mittal irem
para a unidade da Majofer no Jardim
Guanabara para fazer carregamento
de veículos; entre outros.
Diante de tantas irregularidades e
negociações sem êxito, o Sindicato irá
tomar outras medidas para que estes
problemas sejam sanados de uma vez
por toda. Há empresas que preferem
responder judicialmente.

PLR da Mecser e
Servmont
Depois de muitas reclamações
sobre o não pagamento da primeira
parcela da PLR em fevereiro de 2012
e sobre o silêncio da empresa, o
Sindicato interveio. Assim, ficou
estabelecido que a PLR será paga em
uma só parcela, no mês de abril de
2012.

Nova Ministra
defende licençamaternidade de 6
meses obrigatória
A nova ministra-chefe da Secretaria
de Políticas para as Mulheres, Eleonora
Menicucci, defendeu que o novo
período de licença-maternidade - que
passou de quatro para seis meses - se
torne obrigatório em todo o setor
público e privado no país. Atualmente,
as empresas são obrigadas a pagar
apenas os quatro primeiros meses da
licença, ficando os dois meses restantes
como opção. A ministra estima que a
nova legislação não foi implementada
nem em 30% das companhias do país
e deixou claro que seu objetivo é que
todo o período passe a ser obrigatório.
Além disso, a ministra defende
ampliação do período de licençapaternidade e ainda visa fazer
campanha no Brasil para reduzir o
fosso salarial entre homens e
mulheres. A diferença dos salários
femininos chega a 30%.

Atenção!
Se você se aposentou depois de 1997
por tempo de contribuição, você tem
direito a entrar na Justiça Federal para
tentar transformar sua aposentadoria em
especial. Procure as advogadas Talita e
Stella, no Departamento Jurídico do
Sindicato, telefone 2102-2805, e se
informe!

