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Campanha Salarial 2012 - Unidos somos fortes

Negociação emperrada
Com a atual situação de
baixo volume de produção e
poucas perspectivas de
melhoras ainda no primeiro
semestre, as reuniões com o
Consórcio Modular não
saíram do lugar. As empresas
chegaram a fazer uma
proposta para renovação do
acordo coletivo para 2012/
2013, mas que já foi rejeitada
pelo sindicato por ser inferior
àquilo que conquistamos no
acordo passado.
Sabemos das dificuldades

do momento, mas entendemos
que o acordo que for assinado
agora terá validade até 2013.
Até lá, a expectativa é que haja
melhoras, e fomos bem claros
na mesa de negociação:
qualquer proposta que for
menor que a do ano passado
será recusada na mesa pelo
sindicato. E as empresas que
não comecem a fazer terror
dentro da fábrica, porque aí
as coisas podem piorar ainda
mais.
Infelizmente chegamos a

um ponto de impasse entre
capital e trabalho; a todo
momento se fala em excesso
de mão de obra em função do
baixo volume de produção.
Nós não podemos ser reféns
desta conjuntura negativa,
temos que negociar nosso
acordo coletivo. Os trabalhadores querem melhorias e as
empresas querem continuar
competitivas, mas sabemos
que a corda sempre arrebenta
do lado mais fraco. Por isso,
temos que estar bem unidos.

Festa do
Trabalhador
Terror na fábrica
BBS
Os trabalhadores e trabalhadoras estão vivendo um verdadeiro inferno. Como se já
não bastasse o calor, que em alguns lugares é insuportável, agora estão militarizando
os locais de trabalho, chegando ao ponto de expor trabalhadores a situações
constrangedoras, o que pode dar um processo de assédio moral.
Se tem alguém aí que pensa que o sindicato vai ficar assistindo trabalhador ser
tratado com descaso e falta de respeito, pode ter certeza que vai ter troco. Aí, dona, o
tempo que você gasta criando regrinhas pode ser usado com imaginação para melhorar
as condições de trabalho dos companheiros e companheiras. Por exemplo: já pensou em
uma alternativa de horário no domingo para o terceiro turno? Se liga, dona, O POVO
AUMENTA MAS NÃO INVENTA.

Carese
As reclamações sobre maus tratos por parte de encarregados em cima da rapaziada
só vem aumentando nos últimos tempos. E sem direito a reclamar, pois se reclama é
rua. O pior é que as pessoas não conseguem nem chegar ao gerente para pelo menos se
explicar. Já está na hora dos superiores da empresa tomarem ciência das coisas, ouvindo
os dois lados. Não esperem a tinta entornar! Não vamos falar de novo, vamos fazer. E,
se pagar pra ver, verá.

Simpress
Os trabalhadores da Simpress, alem de não terem direito a nada, ainda têm que
aguentar esculacho de chefe. Esse já está na nossa mira.

Restaurante
Se, para os trabalhadores do terceiro turno nos módulos e terceiras, o domingo é
penoso, para os trabalhadores do restaurante é pior ainda. Chega ser desumano. MAN,
está na hora de olhar com mais atenção esses horários dentro da fabrica.

Catracando ou roletrando?
O pessoal já está perdendo a paciência com as catracas do restaurante e também da
portaria de entrada, porque está uma vergonha! Os trabalhadores têm perdido muito
tempo na hora do almoço e na entrada. Apesar da troca das catracas da portaria dos
funcionários, os problemas continuam. Estão esperando o quê para resolver? O Sindicato
já avisou: quando a roleta travar, liberem a entrada! Será que nós vamos ter que fazer
plantão nos horários críticos? Esperamos que não!

O Sindicato dos Metalúrgicos, junto com outros
sindicatos e a prefeitura de
Resende, está preparando
uma grande festa para o Dia
do Trabalhador, com shows,
prêmios, brinquedos, e muita
diversão para os trabalhadores da região das Agulhas
Negras e suas famílias!

Programa A VOZ
DO METALÚRGICO
Todas as quartas, de 7h30 às 8h, na
Rádio Agulhas Negras (Am 640KHZ).
Participe! ( 24) 3355-0733 ou
agulhasnegrasam@resenet.com.br

Uma realização do Sindicato dos
Metalúrgicos.

Salário menor para
mulheres pode gerar
multa para empresa
Projeto prevê que empregador terá
que pagar cinco vezes a diferença de
todo o período da contratação.
A empresa que pagar para as
mulheres uma remuneração menor que
paga para os homens que realizam a
mesma atividade deve ser multada,
segundo projeto (PLC 130/11) aprovado
no final de fevereiro pela Comissão de
Assuntos Sociais (CAS). A matéria segue
agora para a Comissão de Direitos
Humanos (CDH), onde terá votação
final.
De acordo com o texto, o empregador que descumprir a lei será obrigado
a pagar à empregada multa correspondente a cinco vezes a diferença verificada
em todo o período da contratação.

