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CAMPANHA SALARIAL 2013

Na última terça-feira (7), o
Sindmetal-SF esteve reunido com
os representantes do Metalsul
(sindicato patronal). Esta primeira
reunião do Acordo Coletivo 2013/
2014 foi apenas pauta
apresentação e esclarecimentos da
pauta aos empresários. A segunda
reunião está marcada para o dia
16/5.

O sindicato espera que este ano
as empresas não venham usando
o discurso de sempre, de que
estão em situação difícil, como
acontece todos os anos. A crise
financeira que as empresas sempre

alegam estar sofrendo em época
de Acordo Coletivo é uma coisa
momentânea. No ano passado o
discurso foi o mesmo e o setor
apresentou crescimento no balanço
geral do ano. Já a perda salarial
do trabalhador, que não recebe
um aumento, justo perdura até um
novo acordo. Se quando a
empresa está passando por bons
momentos ela não beneficia seu
trabalhador, também não pode
esperar que ele pague pelos maus
momentos. Quando a situação é
favorável, apenas as empresas se
beneficiam.
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No dia 30 de abril aconteceu a
primeira rodada de negociações
entre o Sindicato dos Metalúrgicos
do Sul Fluminense (Sindmetal-SF)
e a Votorantim, na qual foi feito o
“entendimento de pauta”, ou seja,
esclarecimentos dos itens da pauta.
A empresa marcou a segunda
reunião do Acordo Coletivo para
o dia 14/5.

Além da pauta, foi entregue
também nesta ocasião uma lista de
pendências – que já tinham sido
informadas antes pelo Sindmetal-
SF – que a Votorantim se

Sindicato apresenta pauta
do Acordo Coletivo 2013/

2014 para Votorantim
comprometeu em apresentar
soluções ao sindicato na próxima
reunião. Foi solicitado então que a
empresa às resolva em paralelo às
negociações do Acordo Coletivo.

Entre as pendências estão:
diferenças salariais, desvios de
função, assédio moral, problemas
no itinerário do ônibus,
insalubridade, entre outros.
Esperamos que a empresa honre
seu compromisso e realmente
solucione esses problemas ao
longo das negociações do Acordo
Coletivo.

Irregularidades
diversas na L.A.

USINAGEM
A direção do sindicato recebeu

denúncias de algumas irregularidades que
estão ocorrendo dentro da empresa L.A.
USINAGEM – prestadora de serviços para
a Hyundai. Não existe um controle no setor
de serviço de ponto, bem como não existe
um cartão para que as horas sejam
registradas. Às vezes as horas são anotadas
em um livro, por um funcionário que sequer
pertence ao setor de departamento pessoal
e de forma irregular.

Outro motivo de grande insatisfação é
o constante atraso do pagamento – que
nunca acontece até o 5º dia útil do mês.
Além disso, ainda não foi feito o
pagamento da 1ª parcela da PLR/2012.
As horas-extras são outro problema: como
não há controle correto do ponto, as horas
não são lançadas nos contracheques e não
são pagas no dia do pagamento, sendo
pagas em folhas suplementares, ou seja,
quando é mais conveniente para o
empregador. A empresa também não vem
cumprindo legalmente com os depósitos
de FGTS, nem com o recolhimento da
contribuição do INSS. Além disso, as
demissões e rescisões de contrato não são
feitas dentro do prazo estabelecido por lei.

Os EPIs não estão sendo distribuídos
dentro das normas de segurança (NR.5),
sendo que os soldadores muitas das vezes
precisam utilizar de luvas de refugos, já
que não possuem luvas novas. Os uniformes
e botinas não são distribuídos de forma
regular, obrigando o trabalhador até a
utilizar uniformes de outras empresas.
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Festa do Trabalhador é
sucesso de público

No último dia 5, mais de 12 mil
pessoas participaram 7ª edição da
Festa do Trabalhador em Volta Redonda,
promovida pelo Sindicato dos
Metalúrgicos do Sul Fluminense
(Sindmetal-SF), na Ilha São João, com
o apoio da Prefeitura. Na ocasião, o
sindicato realizou seu Bingo, tradição
adotada pela atual gestão do presidente
Renato Soares. No total foram oito
prêmios, sendo quatro em dinheiro e
quatro carros zero km e ainda sorteios
de 30 prêmios extras – bicicletas e
poupanças de R$ 500 e R$ 1 mil.

O evento teve início às 14h, com
shows de Galinha Pintadinha e
Backyardigans para a criançada.
Depois começou uma variada
programação musical para agradar ao
gosto de toda família. Foram shows com
o grupo Bom de Fato, The Brothers,
Madame Zero e Samba Roque Clube
– com o show Mistureba – e a dupla
sertaneja que é sucesso nacional Ataíde
& Alexandre. Os prêmios extras foram
sorteados nos intervalos dos shows e
das rodadas do bingo.

Às 19h começou o tradicional
Bingo. Os prêmios das quatro
primeiras rodadas foram poupanças,
nos valores de 5, 10, 15 e 20 mil reais.
Na primeira rodada o premiado foi um
funcionário da EMAC Engenharia. Na
segunda rodada, dois sortudos da
CSN dividiram o prêmio de R$ 10 mil.
Na terceira rodada um trabalhador da

CSN levou sozinho R$ 15 mil e a
poupança da quarta rodada também
foi dividida para dois metalúrgicos,
sendo um da Pérola e outro da CSN.

As quatro rodadas finais premiaram
com quatro Gols 1.0, 0km cinco
associados. Apenas o carro da sétima
rodada foi dividido para um trabalhador
da CSN e uma da Lomac. Entre os três
outros sortudos, um funcionário da
Recupere Center e dois da CSN.

A festa de Volta Redonda foi a
segunda em comemoração à data. No
dia 1º de Maio o Sindmetal-SF realizou,
em parceria com a Prefeitura
Municipal de Resende, uma grande
festa no Parque de Exposições, com
mais de 10 mil trabalhadores
presentes. Foram sorteados cerca de
60 prêmios, entre eletrodomésticos,
televisores, notebooks, tablets, motos
e dois carros zero km.

O presidente do sindicato, Renato
Soares, comentou que ficou surpreso
com a quantidade de trabalhadores
presentes na festa de Resende. “Porto
Real e Resende cresceram muito nesses
últimos anos, com a chegada de várias
empresas, principalmente do setor
automotivo, e a abertura de novos
postos de trabalho. Estou muito
satisfeito e feliz por participar desta festa
e saio daqui com a certeza de que o
sindicato precisa investir ainda mais nas
conquistas de direitos e benefícios
desses trabalhadores”, afirmou.

Saint-Gobain
pratica horário irregular

A empresa criou uma tabela
alterando os horários de
domingo e segunda-feira das
equipes de atendimento da
Cimentação e Betoneira 1 e 2,
fazendo com que os funcionários
que fazem o horário administra-
tivo trabalhem de madrugada.
Essa alteração foi feita sem
negociação prévia com sindicato
ou com os próprios trabalha-
dores. Como essa não é uma
alteração benéfica para os
funcionários, não pode ser feita
sem esta negociação. O
sindicato já está tomando as
providências jurídicas para que
os trabalhadores voltem a fazer
seus horários normais.

Condições
precárias na

Work Engenharia
O Sindimetal-SF vem

recebendo várias denúncias sobre
as condições de trabalho na Work
Engenharia. A mais frequente
delas é sobre a distribuição
incompleta ou inadequada de
uniformes e EPIs, obrigando o
trabalhador a improvisar e/ou
trabalhar em condições inseguras.
Além disso, muitos reclamaram
das condições sanitárias dos
banheiros, vestiários e até do
bebedouro. O sindicato foi
informado ainda que a empresa
não está depositando o FGTS
mensalmente.

Visando averiguar essas
denúncias e buscar soluções
imediatas, o sindicato marcou
uma reunião com a empresa
para amanhã, 14/5. Daremos o
retorno para os trabalhadores
em breve.


