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O sindicato ficou apreensivo
com a quantidade de reclamações
da administração da Litografia
Valença. São inúmeras as
denúncias: assédio moral através
de ameaças de demissões por
justa causa , acordo do turno
vencido, não pagamento de
insalubridade, desrespeito ao
atestado médico, enfim, a postura
está abusiva.

Diante de todas essas denún-
cias, o sindicato dos metalúrgicos
avisa que já está se preparando
para parar a empresa se a
situação não melhorar já.

ACORDO DO TURNO

Primeiro, sobre a questão da
renovação do acordo do turno, o
sindicato vai aguardar até o final
desta semana a nova proposta da
Litografia Valença, já que a última
não respondeu as expectativas do
pessoal do turno. Caso a empresa
não apresente nada, o caso será
encaminhado para à Delegacia
Regional do Trabalho e ao
Ministério Público do Trabalho.

INSALUBRIDADE

Quanto à insalubridade, foi
realizada recentemente uma
perícia nas áreas denunciadas

Litografia Valença

pelos trabalhadores. Agora, o
sindicato está aguardando o
resultado judicial, que deverá pôr
fim, definitivamente, a esta
questão. Se a área é insalubre, a
empresa tem que pagar.

ATESTADO MÉDICO

A recusa de atestados médicos
dos trabalhadores é um
desrespeito ao profissional e,
inclusive, trata-se também de
uma questão ética. Um médico
seja lá de onde for, não pode
desautorizar o que outro
profissional indicou ao paciente.
Além do mais, a empresa não
tem poderes legais de
desqualificar o atestado assinado
por um médico. Nestas situações,
o trabalhador deverá procurar
imediatamente o sindicato para
entrar com uma ação. É
importante reunir cópias de todos
os atestados, do médico
consultado e do médico da
empresa, que deverão servir de
prova no processo.

ASSÉDIO MORAL

As denúncias contra a gerência
administrativa da empresa, que
vem ameaçando os trabalhadores
de demissão por justa causa, dá

um bom processo na justiça. Aliás,
o fornecimento de equipamento
de proteção individual é de inteira
responsabilidade da empresa.
Portanto, se os trabalhadores
estão trabalhando sem o material
necessário e exigido por lei,
também é de pura respon-
sabilidade da empresa. Tudo isso
pode servir de tema para
denúncia ao Ministério Público do
Trabalho. Além disso, a
sobrecarga de trabalho é
prejudicial à saúde do trabalhador
e pode causar acidentes. E, nas
atuais condições em que os
trabalhadores estão sendo
obrigados a trabalhar, as
consequências podem ser ainda
muito mais graves.

A administração está se
achando no direito de ameaçar
com revistas nos armários, com
monitoramento através de
câmeras, entre outras medidas,
alegando o desaparecimento de
ferramentas. É bom esclarecer
que tudo isso é assédio moral.

O sindicato avisa que o prazo
para mudanças acontecerem é
até esta semana. Os traba-
lhadores devem ficar em estado
de alerta. Se for o caso, a
empresa vai parar.

Sindicato dá prazo até esta semana para que a empresa
mude sua postura e passe a respeitar os trabalhadores

DESRESPEITA
TRABALHADOR
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Está circulando a notícia da
possibilidade de chegada de mais
uma empresa na região. É a Foton
Motors Group, maior montadora
de caminhões do mundo, que
pretende investir R$ 250 milhões
na construção de uma fábrica no
Estado do Rio de Janeiro. A
disputa está entre Itatiaia e
Seropédica, no Grande Rio.

O Sindicato dos Metalúrgicos
do Sul Fluminense reconhece o
importante papel do Governo do
Estado no crescimento da região.
Principalmente do vice-
governador e coordenador de
Infraestrutura, Luiz Fernando
Pezão, que, por ser de Piraí, não

Sindicato aplaude iniciativa do
Governo de descentralização da

economia no Estado
tem medido esforços para
possibilitar novos investimentos,
fortalecendo o interior do estado.
Uma das prioridades é a indústria
automotiva que faz parte do
processo de descentralização da
economia do Rio de Janeiro e que
já responde a 10% da produção
industrial do estado.

A política de incentivo do
Governo do Estado refere-se à
construção das fábricas, através
da realização de obras de
infraestrutura no entorno e
incentivos tributários. Este ano,
só no mês de maio, foram
inauguradas duas empresas em
Resende, a Meritor e Suspensys,

ocupando uma área de 70 mil
metros quadrados, para a
fabricação de componentes para
a MAN Latin America.

A iniciativa envolve a
ampliação da infraestrutura, com
obras de mobilidade e de
acessibilidade, que tem cumprido
um papel muito importante no
despertar dos interesses, além
de outras medidas, como a
política tributária de incentivo
para que mais empresas venham
para cá, como no caso da MAN
caminhões e ônibus, que foi
beneficiada pela criação de uma
lei de incentivo para renovação
da frota no estado.

Dilma veta fim da multa de 10%
sobre saldo do FGTS para

demissões sem justa causa
O Sindicato dos Metalúrgicos

do Sul Fluminense comemora o
veto da presidente Dilma Rousseff
no Projeto de Lei Complementar
nº 200 de 2012 que extinguia a
multa de 10% sobre o saldo do
Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço (FGTS) de trabalhadores,
em casos de demissão sem justa
causa. A decisão foi publicada no
último dia 25, no Diário Oficial
da União.

“Essa multa de  10% foi
incorporada em 2001 à multa de

40% do FGTS, com o objetivo
também de desmotivar as
demissões sem justa causa e com
isso concordamos plenamente”,
afirmou o presidente Renato Soares.

De acordo com as explicações
publicadas ao Congresso Nacional,
os ministérios do Trabalho e
Emprego, do Planejamento,
Orçamento e Gestão e da Fazenda
manifestaram-se a favor do veto.
Um dos motivos é que a extinção
da cobrança geraria impacto
superior a R$ 3 bilhões ao FGTS.

Além disso, a presidenta
destaca que a proposta, aprovada
pelo Congresso Nacional, não está
acompanhada das estimativas de
impacto orçamentário-financeiro e
da indicação das devidas medidas
compensatórias, o que contaria a
Lei de Responsabilidade Fiscal.

Os valores da multa são
usados para tentar equilibrar a
correção dos saldos das contas
individuais do FGTS, decorrente
dos planos Verão e Collor, e o
patrimônio do fundo.


