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Sindicato forma
60 profissionais

em medição
industrial

Sindicato é voto vencido na
discussão sobre o critério da

PPR da Votorantim
O sindicato esteve reunido com

a direção da Votorantim para
tratar a renovação do acordo da
PPR. Entre outras questões, a mais
debatida foi o critério da perda
de valores referente à quantidade
de faltas por dispensa médica.

Em posição radicalmente
contrária à proposta da empresa,
que penaliza o trabalhador no seu
valor da PPR, a empresa formulou
uma nova proposta que, do ponto
de vista do sindicato também
causa prejuízo no bolso do
trabalhador, e, infelizmente, foi
voto vencido. Portanto, ficou

estabelecido que o trabalhador
poderá perder  valores em função
da quantidade de dispensas
médicas. A empresa vai passar a
considerar a quantidade de dispensas
apresentadas durante o ano, e não os
dias de cada dispensa.

Infelizmente, depois de muito
debate, o sindicato foi voto vencido
na reunião pela comissão de PPR.

Apesar deste ítem, houve
avanços  que ajudarão a amenizar
as perdas causadas por este critério.

Todas as metas e critérios já
estão definidos, em breve, os
trabalhadores serão informados.

Na Votorantim Siderurgia, inúmeros
trabalhadores de Resende e Barra
Mansa denunciaram ao sindicato
casos de desvio de função. Funcionários
da empresa têm recebido salários mais
baixos que a faixa salarial do referido
cargo que deveriam estar ocupando.
Ou seja, tem recebido menos pela
função que tem exercido.

Outro caso que vem ocorrendo com
frequência na empresa, como no pátio
de sucata, é o da dupla função.
Operadores 1 acumulando também

Casos de desvio e dupla função
na Votorantim chamam

atenção do sindicato
os serviços de Operador 2, recebendo
salários inferiores aos antigos
operadores da PH (empresa que
prestava os serviços antigamente).

O sindicato vem solicitando
insistentemente à empresa para tomar
providências para solução desses
problemas e até agora nada foi feito.
Diante deste fato, a direção do sindicato
está entrando com uma ação na Justiça
a fim de resolver definitivamente as
arbitrariedades que estão afetando
diretamente a vida do trabalhador.

O sindicato teve acesso ao
regulamento criado pela Saint
Gobain para o trabalhador que
trouxer dispensa médica.

Esta medida absurda só serve
para criar várias dificuldades na
entrega da dispensa médica dos
trabalhadores, que além de estarem

Saint Gobain cria medida
interna absurda

enfermos ainda podem sentir no
bolso a perda financeira.

O sindicato já entrou com ação
judicial esta semana (dia 15/4) para
o cancelamento deste regulamento
que, além de sacrificar o traba-
lhador, infringe a lei que garante
direitos aos trabalhadores.

Em março, o Sindicato dos
Metalúrgicos do Sul Fluminense
(Sindmetal-SF) e o Centro de
Qualificação Profissional -
Qualific promoveram o curso de
Medição Industrial.

Ao longo de quatro semanas,
os 60 alunos aprenderam uma
nova profissão, que os permite
atuar no setor automotivo na área
de qualificação e laboratório de
metrologia. “Ésta é uma profissão
que, além de bem remunerada,
está em falta no mercado de
trabalho. Tenho certeza que nossos
formandos logo estarão empre-
gados”, garantiu o presidente do
Sindmetal-SF, Renato Soares.

Mas este foi apenas o começo
da parceria. Durante a formatura,
Renato e o professor Leonardo
Panísio anunciaram outro curso,
de Motor Diesel, que abrirá
inscrições já na semana que vem.
O benefício de 50% para os
associados do sindicato per-
manece e, além disso, nove
bolsas de 100% foram sorteadas
entre os formandos.

O curso contará com aulas de
montagem e desmontagem; dimen-
sionamento do motor; regulagem de
válvulas; estudo da bomba injetora;
sincronismo do motor; estudo do
turbo compressor e calagem da
bomba injetora. Serão cinco semanas
de inscrição, com previsão de início
do curso em 20/5.

As inscrições ficarão concen-
tradas na Rua Gustavo Lira, 9 -
Centro, e as aulas continuarão
na sede do Retiro. Mais
informações nos telefones (24)
9916-2025 ou 8844-8872.
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O Sindmetal-SF convida seus associados
a participar da Palestra: Femicídio,

proferida pela Dra. Adriana Ramos de
Mello, do 1º Juizado da Violência

Doméstica e Familiar contra à Mulher. O
evento tem entrada franca e será na
próxima sexta-feira (26), às 10h, no

Auditório da OAB/VR.

Sindicato entrega pauta
de reivindicações ao

MetalSul e Votorantim
No último dia 8, o Sindmetal-

SF entregou as pautas de
reivindicações para o Acordo
Coletivo 2013/2014 ao Sindicato
Patronal (MetalSul) e à Votorantim
Siderurgia.

Este ano, a direção do sindicato
rsolveu entregar uma pauta enxuta,
com reivindicações objtivas e
necessárias, com o objetivo de
agilizar o fechamento do acordo.

Ainda não foram iniciadas as
negociações, o agendamnto é uma
prerrogativa da empresa.

O sindicato está aguardando
contato e espera que isso ocorra o
quanto antes.

Aliás, curiosamente, este atraso no
processo de negociação tem ocorrido
em quase todas as empresas da
região. Isto está parecendo uma
combinação.

Reajuste salarial: INPC + aumento real
Piso salarial profissional de R$ 1.100

Função igual salário igual
Cartão alimentação de R$ 250

Licença maternidde de 180 dias
Bonificação de férias de 50%
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