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Já se passaram 10 dias da prorrogação de 15 dias na data-base do Acordo Coletivo
solicitada pela CSN e aceita pelo Sindicato para não prejudicar as negociações. Mas até
agora a empresa não apresentou sua proposta. Pediu para prorrogar pra que? Pra melhoria
das negociações ou para empurrar com a barriga, igual fez com o pagamento da PLR?

Campanha Salarial 2012

Uma liminar da Justiça do Trabalho determinou a
adoção de medidas para reduzir a ocorrência de
doenças ocupacionais entre os funcionários da Teka
Tecelagem, principalmente lesões por esforço repetitivo
(LER/Dort). A decisão da Vara do Trabalho de Mogi
Mirim (SP) foi concedida em uma ação civil pública
movida pelo Ministério Público do Trabalho. Por nota,
a fabricante informou que vai recorrer.

A liminar determina ainda que a empresa mantenha um
profissional de engenharia e medicina do trabalho sempre
presente na fábrica, emita Comunicados de Acidente de
Trabalho (CAT) para o funcionário doente ou machucado e
faça um estudo de riscos ambientais, entre outras providências.

Segundo a decisão da juíza Cristiane Kawanaka de
Pontes, se a empresa descumprir a determinação deverá
pagar multa de R$ 10 mil por dia. "As diversas
reclamações trabalhistas propostas em face da
reclamada, nas quais são discutidas doenças de origem
ocupacional, já demonstraram condições inadequadas
de trabalho. Os documentos ora juntados aos autos
também corroboram esta situação", diz a juíza.

A Teka começou a ser fiscalizada pelo Ministério Público
do Trabalho (MPT) da 15ª Região (Campinas) em 2007.
"Foram constatadas atividades antiergonômicas. A fábrica
na região é um ambiente que provoca doenças", afirma o
procurador do trabalho responsável, Silvio Beltramelli Neto.
Com isso, foi proposto um Termo de Ajustamento de Conduta
(TAC), mas a empresa não aceitou. "Por isso, ajuizamos uma
ação civil pública com pedido de liminar", explica.

No mérito, o Ministério Público também pede a
condenação da Teka ao pagamento de R$ 5 milhões
por danos morais coletivos. "Entendemos que a
proteção à saúde do trabalhador gera custos às
empresas, mas esperamos que a determinação judicial
seja cumprida", diz o procurador do trabalho.

Liminar determina
redução de doenças

ocupacionais em empresa

Atenção, trabalhadores da CBSI!
A CBSI, no jornal A Voz da Cidade, citou como

abandono de emprego os funcionários:
Marcelo Ferreira de Oliveira;
Roberto Batista de Proença;
Carlos Alexandre da Silva;

Daniel da Silva Nascimento;
e Felipe de Oliveira.

Eles devem comparecer à empresa para
conversar sobre a situação. No entanto, é bom a
empresa entender que o trabalhador não é
obrigado a ler jornal, por isso a nota dada não
tem valor jurídico.Companheiros, quem conhecer
os trabalhadores citados, peçam que
compareçam à empresa com a máxima urgência.

Auxílio-Natalidade da Siemens
Segundo os trabalhadores, há no acordo da empresa o item

auxílio-natalidade, que a Siemens não está pagando aos seus
funcionários. Quando vão solici tar o benefício, com os
documentos exigidos pela empresa, a Siemens fica empurrando
de um setor para o outro e acaba não pagando.

PLR da GCS
A empresa depositou apenas 70% da PLR dos funcionários no

final de abril. Quando perguntaram dos outros 30% a empresa
disse que não vai pagar porque a área excedeu o valor previsto
para ser gasto em manutenção de equipamentos. Não há nada no
acordo coletivo que permita qualquer empresa de descontar
manutenção de equipamentos nem nada do gênero da PLR dos
funcionários. Isso é um absurdo, acordou tem que pagar o justo!



Após o sucesso da Festa do Trabalhador 2012, na área de lazer da
MAN Latin America, em Resende, no dia 1º de maio, o Sindicato dos
Metalúrgicos do Sul Fluminense repetiu a dose na segunda edição da
festa, no último domingo (06/05), na Ilha São João, em Volta Redonda.

Mais de 10 mil trabalhadores puderam comemorar seu dia ao lado
de toda família e ainda concorrerem a diversos prêmios no melhor bingo
da região e em sorteios extras nos intervalos das rodadas.

A festa começou às 14h30, com um show do cantor Jorge Guilherme.
“Este ano priorizamos a escolha por artistas locais, para ajudarmos na
promoção da cultura da nossa região e para focarmos em melhores
prêmios”, revela o presidente Renato Soares Ramos. A criançada também

foi foco: uma área de lazer – com palhaços, pula-pula, piscina de bolas e outras brincadeiras – ficou a disposição
delas durante todo o evento. O segundo show do dia também foi voltado para os pequeninos: Os Backyardigans.

Além disso, também se apresentaram no palco, nos intervalos do Bingo: Victor Yuri, Banda Alternativa e o
Grupo Realce com o melhor do pagode, encerrando a festa. Foram dez rodadas cheias de bingo com os
melhores prêmios, além de sorteios extras de brindes arrecadados pelo Sindicato. Confira abaixo os vencedores
das dez rodadas do bingo da Festa do Trabalhador em Volta Redonda:

Sindicato promove festa para mais de
15 mil trabalhadores e suas famílias

Promovida pelo Sindicato dos Metalúrgicos do Sul Fluminense, na figura de seu presidente
Renato Soares Ramos, a Festa do Trabalhador de 2012 arrecadou quase 4 mil kg de alimentos

e distribuiu, em suas duas edições, mais de 20 prêmios para seus associados.

Para a festa do ano que vem, os prêmios
serão 10 carros 0km!


