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Crise na Europa atinge em
cheio economia mundial

A crise nos países da zona do Euro vem, a cada
dia que passa, aterrorizando mais os investidores.
Durante muitos anos, os Estados Unidos e os países
europeus, considerados o primeiro mundo, foram a
locomotiva da economia mundial. Mas veio a crise
de 2008 nos EUA, que atingiu o setor imobiliário e
criou uma bolha, fazendo com que o governo
americano tivesse que injetar dinheiro nos bancos
para segurar a economia, que até hoje não se
recuperou totalmente.

Agora, vemos outra crise, iniciada na Grécia, e que

atingiu Espanha, Portugal, Itália e outros países que
não passaram por reformas e que gastam mais do que
arrecadam. O mundo se vê numa crise que pode levar
a uma recessão profunda, e um dos primeiros setores
a sentir os efeitos negativos dessa conjuntura é o
automotivo, principalmente as multinacionais. Ford e
GM, empresas americanas, e agora Peugeot, Volks e
Fiat, entre outras, vêm passando por uma reestruturação
em seus países de origem. A Peugeot, por exemplo,
chegou a vender sua sede histórica em Paris e a
realugou para pagar dívidas. O momento é difícil.

Greve dos Caminhoneiros:
Responsabilidade do Governo
Desde a semana passada, até o dia 31/7, caminhoneiros

de todo o Brasil estavam em greve contra os termos da lei
federal 12.619, publicada no último dia 30 de abril e que
entrou em vigor nesta segunda-feira. A lei que determina o
descanso de 11 horas entre duas jornadas e a parada de
30 minutos a cada quatro horas trabalhadas foi elaborada
pelo governo sem consulta ao sindicato da categoria e não
contempla as reais necessidades dos caminhoneiros.

“A lei da carga horária é tudo que a gente quer, mas estamos
solicitando o adiamento da vigência porque o governo federal
precisa se readequar às novas regras. Os postos só permitem
que os caminhoneiros estacionem nos pátios se abastecerem
no estabelecimento e muitas vezes os profissionais saem
prejudicados financeiramente, devido ao valor mais alto dos
combustíveis. Não podemos ficar às margens das rodovias
porque podemos ser multados e até mesmo assaltados”, explica
o presidente do Sindicato dos Transportadores Autônomos do
Sul Fluminense, Francisco Wilde Bittencourt Ferreira.

O governo federal pediu prazo até 8 de agosto para
apresentar uma resposta às reiv indicações dos
caminhoneiros autônomos, mas condicionou as
negociações ao fim do bloqueio de rodovias que já dura
sete dias em vários pontos do país. A Dutra já está com o
trânsito normal, porém muitos acidentes aconteceram
durante a greve e enquanto as pistas eram liberadas.

Nos próximos 30 dias, a fiscalização da lei será apenas
educativa, dando aos caminhoneiros tempo para se
adaptarem às novas regras. Além disso, o governo cedeu
em mais dois pontos: paralisou novos registros para
transportadores e determinou igualdade de condições entre
pequenos e grandes transportadores na hora de fazer o
registro eletrônico do pagamento dos fretes.

O Sindicato dos Metalúrgicos acredita que o governo
demorou a tomar uma atitude. Toda lei feita sem
participação ou consulta aos interessados termina mal e,
como sempre, é a sociedade quem paga!

Todos os anos o Sindicato dos Metalúrgicos
realiza um sorteio de prêmios antes do
Natal. Em dezembro de 2012 não será

diferente! Este ano tem carro 0KM
esparando por você, trabalhador associado!

Sindicalize-se e concorra a
automóveis 0KM em Dezembro!

Festa dos Aposentados

E o  melhor BINGO com cartelas GRÁTIS!

Realização: 

O Sindicato dos Metalúrgicos do Sul Fluminense apresenta:

música ao vivo
brindes

comidas típicas
festival de prêmios

16 de agosto, quinta-feira
A partir das 15h30

na subsede do Retiro 
(Av. Antonio de Almeida, 603)



Nos dias 30 e 31 de julho, foi
realizada a eleição da Cipa
Gestão 2012/2013 na
Votorantim, unidade Barra
Mansa. O Sindicato parabeniza
os novos cipistas. São nove
titulares, e sete suplentes. Que
eles cumpram bem seu papel na
saúde e segurança do
trabalhador, contribuindo para
sanar irregularidades e garantir
um ambiente de trabalho seguro.

O Sindicato se coloca à
disposição dos novos cipistas,
para prestar esclarecimentos,
orientações e colaborar para um
mandato com resultados
positivos.

O sindicato foi convidado pela
Votorantim para uma reunião no dia
07/08/2012, para apresentação do
laudo técnico ambiental, que
determinará as áreas que serão
contempladas com a manutenção
da Insalubridade e também as que
poderão ter o adicional suspenso.

O trabalhador deverá entrar em
contato com seu sindicato, pelo
telefone (24)3323-1584 e informar
mudanças nas regras estabelecidas
no seu adicional de insalubridade,
informando a área, função e o
agente insalubre, para que
possamos levar no dia da reunião.

No próximo boletim o sindicato
informará o resultado do encontro.

Votorantim Siderurgia
Unidade Barra Mansa

Novos Cipistas

Insalubridade

Reajuste salarial
-A partir de1º de maio reajuste salarial de 7%.

PLR
-Para as empresas que não possuem programa

próprio de PLR, pagarão o valor de R$ 615,00 de PLR,
em duas parcelas iguais em 01 de fevereiro e 01 de
agosto de 2013. Para cálculo da PLR  e da
proporcionalidade anual serão descontados os dias de
afastamento por: Licença-auxílio-doença, suspensão do
contrato de trabalho, faltas não abonadas e licença-
interesse. Outros tipos de faltas não serão descontadas.
Recisão de contrato sem justa causa ou a pedido farão
jus ao pagamento proporcional aos dias trabalhados.

Piso salarial
Nenhum trabalhador poderá receber salário menor

que este piso, a partir de 1º de maio 2012.
Empresas com até 50 empregados          R$675,00
Com 51 a 380 empregados                    R$726,00
Com381 a 680 empregados                   R$786,50
Com mais de 680 empregados               R$880,00

Dupla função
Fica expressamente vetado o exercício profissional

diferente daquele para o qual o empregado foi
contradado.

Pagamento de salários
As empresas que não efetuam pagamento e/ou

adiantamento de salários em moeda corrente ou meio
magnético, deverão proporcionar aos empregados, nos
dias de pagamento, tempo hábil para recebimento no
banco, dentro da jornada de trabalho, sem prejuízo do
horário destinado á refeição.

Prêmio de férias
As empresas concederão um prêmio, a título de

gratificação de férias, na forma abaixo:
a) O equivalente à remuneração de 15 (quinze)

Convenção coletiva
O Sindicato, junto ao Metalsul, irá assinar nesta sexta-feira (03) a nova

convenção coletiva de trabalho 2012/2013. Agora as empresas que estão
usando a assinatura da convenção como argumento para não cumprir
com suas obrigações trabalhistas não terão mais desculpas. Muitas outras
empresas já aplicaram as vantagens, sem usar deste artefato.

Veja algumas das vantagens:

dias aos empregados que vierem a completar 20 (vinte)
anos de serviços na Empresa;

b) O equivalente à remuneração de 20 (vinte)
dias aos empregados que vieram a completar 25 (vinte
e cinco) anos na Empresa.

Reclassificação
Decorrido 6 (seis) meses de efetivo e contínuo exercício

de atividade profissional que não a habitual, obriga-se às
empresas, além do pagamento do salário do cargo, à
reclassificação do trabalhador, fazendo as competência
anotações em sua Carteira de Trabalho, nos casos em que
a pessoa substituída haja sido desligada da empresa,
promovida para um cargo superior, ou esteja afastada
por mais de seis meses em decorrência de doença.

Desjejum
As empresas fornecerão gratuitamente a seus

empregados um desjejum, composto de café com leite
e pão com manteiga, antes do registro do cartão de
ponto da jornada diária de trabalho.

Auxílio funeral
Nos casos de falecimento do empregado, a empresa

pagará ao beneficiário, na forma da legislação
previdenciária, em uma única vez, a título de auxílio
funeral, contra a apresentação do atestado de óbito, o
valor correspondente a 02 (dois) pisos salariais a que
alude à cláusula 4ª desta convenção.

Parágrafo único - Ficam resguardadas do
cumprimento desta cláusula as empresas que observam
melhores condições do referido auxílio.

Prepraração de documentação para
aposentadoria– DSS8030 E PPP

As empresas se comprometem agilizar a elaboração
do documento próprio para solicitação de Benefício para
Aposentadoria, conforme legislação, entregando-o aos
solicitantes, que dele necessitarem para seu
requerimento, no prazo de 30 (trinta) dias.

Votorantim Siderurgia


