
Informativo do Sindicato dos  Metalúrgicos do Sul Fluminense

FFFFFiliado a:iliado a:iliado a:iliado a:iliado a:

Agulhas Negras, 26/7/2013. Boletim nº 1029.

A data-base dos acordos coletivos de trabalho firmados entre o
Sindicato dos Metalúrgicos do Sul Fluminense e as empresas é 1º de

maio. Mesmo assim, algumas dessas empresas estão fazendo de tudo
para atrasar as negociações. Confira neste boletim como está o

andamento em algumas delas:

Andamento dos Acordos ColetivosAndamento dos Acordos ColetivosAndamento dos Acordos ColetivosAndamento dos Acordos ColetivosAndamento dos Acordos Coletivos
2013/2014 nas empresas de R2013/2014 nas empresas de R2013/2014 nas empresas de R2013/2014 nas empresas de R2013/2014 nas empresas de Resendeesendeesendeesendeesende

PREM & PREM
Em reunião realizada nesta quarta-feira

(27/7), com a direção da empresa, foi
proposto o reajuste salarial de 10%,
retroativo á 1° de maio; e implantação de
um plano odontológico para os
trabalhadores. O sindicato convoca os
trabalhadores da PREM & PREM para
votação na terça-feira (30), na empresa.

PCB & JPV
A Direção do Sindicato esteve na última

quarta-feira (24/7), em reunião com a direção
da empresa, que apresentou a seguinte
proposta:

• Reajuste Salarial de 8%, retroativo a 1°
de maio;

• Insalubridade e Periculosidade: a PCB
& JPV já contratou outra empresa para realizar
as medições;

• Plano de Saúde e Odontológico: será
implantado em até 30 dias.

• Plano de Cargos e Salários: a empresa
irá iniciar os estudos para a implantação;

• PLR: a empresa também está estudando
o aumento da PLR, com melhoria nas metas e
critérios.

Quanto ao refeitório, foi acertado na
reunião do sindicato com a direção da
Nissan, que serão tomadas providências
quanto à qualidade da alimentação.

GMOR & ABL
O sindicato realizou uma assembléia na

empresa, no dia 16/07/2013, na qual foi
aprovada a seguinte proposta da empresa, que
começa a valer a partir de agosto/2013:

• Reajuste Salarial de 8%;
• PLR de R$800,00 – de acordo com as

metas e critérios;
• Implantação do Plano de Saúde Plamer

– com subsídio de 50%
• Refeição a custo de R$1,00.
Estas reivindicações estão sendo feitas ha

mais de três anos, referente à refeição! Agora
é a vitória dos trabalhadores! É preciso
reivindicar sempre!

CALDERMEC
O sindicato também realizou assembléia na

empresa CALDERMEC, em 28/06/2013, na qual
os trabalhadores aprovaram o seguinte acordo:

• Reajuste Salarial de 8%;
• PLR de R$800,00 – de acordo com as

metas e critérios;
• Implantação do Plano de Saúde Plamer

– com subsídio de 88% pela empresa.
Quanto ao plano de saúde, os trabalhadores

já entregaram a documentação e a empresa
ainda não definiu a data da 1° mensalidade
para dar início ao uso do plano. Os
trabalhadores também estão aguardando as
carteirinhas. E já se passou quase um mês! A
direção da empresa precisa se posicionar com
urgência e resolver a situação.
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Assédio Moral é crime

ALEX CAR
A empresa implantou um Plano de Saúde

aos seus funcionários. Além disso, a Alex Car
está oferecendo aos sócios do Sindicato dos
Metalúrgicos descontos especiais para pintura
e revitalização.

MONTART & EXTINTORES
DE INCÊNDIO

Os trabalhadores desta empresa, em Itatiaia
também sonham com Plano de Saúde. O
sindicato informa à direção das empresas
interessadas em contratar um plano de saúde,

PP DO VALE  - onde estão
os benefícios do trabalhador?

Dizem que o tempo não para, porém na
PP DO VALE o tempo parou de vez. Na
empresa não tem local apropriado para
refeições, não tem banheiro, não tem desjejum
para o trabalhador e não tem benefício algum.
Até quando isso vai continuar? e aguarda que
medidas cabíveis sejam tomadas.

que tem acesso a uma proposta com custo
menor. Quem desejar obter informações é só
ligar para o sindicato (Xexéu) através do
telefone: (24) 3360-9895.

Exposição dos trabalhadores a situações
humilhantes e constrangedoras, repetitivas e
prolongas durante a jornada de trabalho. Assim é
definido o assédio moral, do qual muitos
trabalhadores são vítimas. As explorações mais
comuns vêm das escalas hierárquicas mais altas,
que praticam relações desumanas, e sem ética,
de longa duração, dirigidas aos subordinados.
Desta forma, a vítima fica desestabilizada em sua
relação com o ambiente de trabalho e, em muitos
casos, é isolada do grupo sem explicações,
passando a ser hostilizada, ridicularizada,
inferiorizada, culpabilizada e desacreditada diante
dos colegas de trabalho, que a tratam desta forma
por medo de também se tornarem vitimas ou de
perderem seus empregos.

A humilhação repetitiva e de longa duração
interfere na vida do trabalhador, causando danos
até mesmo irreversíveis. Compromete a identidade,
a dignidade e as relações afetivas e sociais,
ocasionado graves danos à saúde física e mental,
que podem evoluir para a incapacidade de trabalhar.

De acordo com a lei, amedrontar um funcionário
com ameaças de demissão podem ser
caracterizadas como assédio moral. Outras atitudes
como desestabilizar emocionalmente o trabalhador
ou dar ordens confusas e contraditórias,
sobrecarregar de trabalho ou impedir a
continuidade de um, negando informações também
podem ser consideradas atitudes de assédio moral.

Ignorar a presença do trabalhador, não
cumprimentar ou impedi-lo de almoçar, além e
exigir que se faça horários fora da jornada, ser
trocado de turno sem ter sido avisado ou ser
mandado executar tarefas acima ou abaixo do
conhecimento geram danos ao trabalhador e são
considerados tipos de assédio moral. Hostilizar, não
promover ou premiar colega mais novo e recém-
chegado à empresa e com menos experiência,
como forma de desqualificar o trabalho realizado,
sugerir que peça demissão e divulgar boatos sobre
sua moral também são formas de abuso.

Também é comum que empresas, grandes ou
pequenas, tomem atitudes como estimular a
competitividade e individualismo, discriminando
por sexo: cursos de aperfeiçoamento e promoção
realizado preferencialmente para os homens,
discriminar salários entre funcionários que exercem
a mesma função ou remunerar melhor um
funcionário com função inferior, além de não seguir
a regulamentação e o piso salarial de cada
profissão, estabelecida pelo Ministério do Trabalho
pode acarretar processos à empresa e penas de
reclusão. Considerado ainda um tipo de assédio e
abuso moral grave é não fornecer ou retirar do
funcionário todos os instrumentos de trabalho,
impedindo-o de realizar, conforme determina a
empresa, a sua função. Demitir as vitimas de
doenças ou acidentes de trabalho também é
bastante grave e configura abuso.

O artigo 136-A do novo Código Penal Brasileiro institui o assédio moral no trabalho como crime,
com base no decreto - lei n° 4.742, de 2001. O decreto lei n° 2.848, de 07 de dezembro de 1940,

no artigo 136, também institui o assédio moral como crime e determina até 2 anos de pena.


