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1 – Qual a empresa que você trabalha?

_____________________________________________________

2 – Quanto tempo está na empresa?

___________________________________

3 - Identifique abaixo a sua faixa etária:

(    ) 18 a 25 anos       (    ) 36 a 45 anos

(    ) 26 a 35 anos       (    ) acima de 45 anos

4 - Qual sua faixa salarial?

(    ) R$ 675 a R$ 750

(    ) R$ 751 a R$ 1.500

(    ) R$ 1.501 a R$ 2.500

(    ) R$ 2501 a R$ 3.500

(    ) R$ 3.501 a R$ 4.500

(    ) Acima de R$ 4.500

5 – Qual o nível de pressão que você enfrenta de
chefia imediata sobre sua produção?

(   ) baixo    (   ) médio      (    ) alto

6- Você recebe treinamento/atualização sobre segurança
no ambiente de trabalho?

(   ) Não

(   ) Sim. Qual a frequência?

___________________________________

CAMPANHA SALARIAL 2013

Sindicato consulta sobre
pauta de reivindicações

6 – Sobre a qualidade da alimentação?
(    ) ótima   (   ) boa   (   ) regular   (    ) ruim
7 – Você sofre discriminação em seu local de trabalho?

(    )   sim     (     ) não

8 – Nesta campanha salarial, o que você gostaria que
melhorasse entre as cláusulas existentes?

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

9 – Cite os principais problemas enfrentados pelos
trabalhadores da sua empresa.

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

11 – Sugira o valor para o pagamento da PLR 2013.

___________________________________

___________________________________

12 - Você é sindicalizado?

(    )   sim     (     ) não

Participe da campanha salarial 2013, dando sua sugestão!
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Sindmetal-SF realiza
atividade sobre o
Dia Internacional

da Mulher
No dia '8 de Março', o Sindicato dos

Metalúrgicos do Sul Fluminense, através da

Secretaria da Mulher, promoveu uma

programação em homenamgem ao Dia

Internacional da Mulher.

A programação contou com a

TTTTTrabalhador querabalhador querabalhador querabalhador querabalhador que
entrar de licençaentrar de licençaentrar de licençaentrar de licençaentrar de licença
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Seja por auxílio doença ou por acidente

de trabalho, o metalúrgico que entrar de
licença deve procurar o departamento de
saúde do sindicato para obter informações
e evitar possíveis problemas.

Tem tido alguns casos em que o INSS
dá “apto” ao trabalhador, suspende o
benefício e o trabalhador é orientado a voltar
as suas atividades na empresa. Mas nem
sempre a empresa concorda com o INSS e
recusa o encaminhamento. Daí o trabalhador
fica refém, sem direitos e sem salário.

O sindicato orienta que sempre que o
trabalhador entrar de licença guardar todos
os documentos. O que deferiu o benefício, o
que indeferiu, os laudos médicos, os exames,
entre outros. Eles servirão futuramente para
comprovação que o trabalhador na época
da suspensão do benefício não tinha
condições de voltar a exercer suas funções.

participação do vice-

presidente, Silvio Campos, e

do Diretor Jurpidico, José Eli,

a corrdenadora da Secretaria

da Mulher, Conceição Maria,

além de outros diretores do

sindicato. Além deles, o

presdiente da Associação dos

Participantes da CBS, Áureo

Braga, representeantes da Associação de

Mulheres Beth Lobo e do Fórum de

Prevenção e Enfrentamento a Violência

Contra a Mulher do Sul Fluminense.

O evento contou com apresentação do

Grupo de Teatro da 'Melhor Idade',

gentilmente cedido pela Prefeitura de Volta

Redonda.

Maria da Conceição,
coordenadora da Secreatria
da Mulher

‘Hoje, comemoramos
as conquistas mas
nos fortalecemos
para enfrentar os
grandes desafios’.

Adicional de transferência é um direito
que o trabalhador tem quando é
transfer ido temporar iamentetemporar iamentetemporar iamentetemporar iamentetemporar iamente para
exercer as mesmas funções em outra
localidade (município/Estado).

Portanto, o empregador que transferir
o empregado para localidade diversa da
que resultar o contrato, deverá efetuar
um pagamento suplementar de no
mínimo 25% do salá-rio percebido na
local idade da qual foi  t ransfer ido,
enquanto durar a situação.
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