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A Equipilates concor-
dou com o sindicato na
negociação das metas e
critérios a serem defi-
nidos para o cálculo da
PLR dos trabalhadores.
Em breve, o sindicato
estará se reunindo com
a empresa para dar
prosseguimento a
negociação.

 Aproveitando a
oportunidade, o sindicato
cobrou o desjejum,
medidas para sanar o
vazamento no banheiro
e a necessidade de
higiene e limpeza das
áreas. A empresa confir-
mou que já estava
tomando as devidas
providências para
atender as reivindicações.

Quanto ao pagamen-
to da insalubridade, a
Equipilates solicitou um
novo laudo de outra
empresa, se comprome-
tendo a cumprir as
exigências feitas no
através do resultado.

Já o plano de saúde,
a empresa se compro-
meteu em fazer o  levan-
tamento entre os funcio-
nários em fevereiro de
2014 para executar a
implantação em março
de 2014, subsidiando
50% do valor do plano.

O Sindicato dos
Metalúrgicos vem sen-
tindo o crescimento da
região das Agulhas

Negras e com isso a

chegada de novas

empresas – montadoras,

fornecedores, presta-

dores de serviços, entre

outros. Mas nem todas as

empresas estão se cadas-

trando no Sindmetal-SF.

Agulhas Negras cresce com
novas empresas e a

geração de empregos
É por isso, que o

sindicato alerta aos
trabalhadores sobre o
papel que o trabalhador

pode ter na fiscalizar

sobre qual sindicato ele

estará sendo  assistido.

Ou seja, o trabalhador

deve observar em qual

sindicato a sua empresa

está cadastrada. O

sindicato esclarece que

não importa que a
empresa seja em outro
estado, uma vez que a
mesma tenha um escritório

e preste serviço na região.

Se for metalúrgico, ela tem

que se cadastrar no

Sindicato dos Metalúrgicos

do Sul Fluminense, caso

contrário, denuncie pelo tel.

(24) 3360-9895 ou (24)

8182-8050.

Equipilates
concorda com
proposta de

negociação da
PLR

A Armco Starco
acaba de regularizar
seu cadastro junto ao
Sindicato dos Metalúr-
gicos do Sul Fluminen-
se, o que significa que
seus funcionários pas-
sam a pertencer à base
metalúrgica do Sul
Fluminense.

Assim, a direção do
sindicato cobrou agilidade
para solucionar o problema
de alimen-tação, já que os
funcionários estão co-
mendo de marmita,
prática essa que nem

Trabalhadores da Armco
Starco agora podem ser
assistidos pelo sindicato

combina com o porte da
empresa. E também a
questão do lanche que
também será resolvida.

Outra cobrança feita
pelo sindicato diz
respeito à insalu-
bridade. A direção da
empresa informou que
já está sendo feito um
laudo que deverá ser
cumprido pela empresa
o mais breve possível.

Ficou acertado que
sempre que haja
necessidade, o sindicato
estará presente na

empresa e buscará o
diálogo com os
trabalhadores no
horário do almoço.

Outro ponto tratado
foi a necessidade de
implantação da CIPA,
que o sindicato defende
incondicionalmente já
que compreende que a
segurança é
fundamental para
preservar a saúde do
trabalhador. E alerta,
toda atenção é pouca
por isso o trabalhador
deve ficar ligado.
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Sindicato
promove o 4º

Natal
Metalúrgico
Os trabalhadores e aposen-

tados já podem buscar suas cartelas
para o Festival de Prêmios,
promovido pelo Sindicato dos
Metalúrgicos, em sua 4ª edição.

Serão entregues oito pou-
panças - com prêmios de R$ 5
mil, R$ 7 mil, R$ 10 mil, R$ 13
mil, R$ 15 mil e R$ 20 mil -,
além de três carros zero Km.

Nas palavras do presidente,
Renato Soares, “Este é um dos
momentos mais esperados pelos
metalúrgicos. É quando o
sindicato cria a possibilidade de
surpreender trabalhadores, que
passaram o ano inteiro fazendo
economia e passando aperto,
com premiações inesperadas”.

A programação cultural, este
ano, será o Grupo Raça Negra,
com grandes sucessos que não
vai deixar ninguém parado.

A direção da FM
Logística se recusa a se
cadastrar no Sindicato dos
Metalúrgicos do Sul
Fluminense e insiste em
manter o cadastro no
sindicato do Rio de Janeiro.

O sindicato orienta aos
trabalhadores que recla-
mem com a empresa já
que não são do Rio de
Janeiro, o que vem
inviabilizando que o Sindi-
cato dos Metalúrgicos do

FM Logística se recusa a se
cadastrar no Sindmetal-SF

Sul Fluminense faça a
intermediação de suas
reclamações.

Por exemplo, a nego-
ciação da PLR, que não vai
contar com participação
dos trabalhadores; a
implantação do banco de
horas, entre outras.

É fundamental que o
trabalhador entenda que
sem a intervenção do
sindicato a empresa faz o
que ela quer.  Na medida

em que eles empurram o
banco de horas goela
abaixo do trabalhador e
pagam uma PLR referen-
te a um salário mínimo,
promovem uma festa
que, segundo um diretor,
terá um custo de R$
350.000,00. “Angu de
um dia só, não enche a
barriga”. O sindicato tem
certeza que o que os
trabalhadores querem é
uma PLR justa.

A empresa Prem &
Prem, que presta
serviços dentro da
Michelim, fechou acordo
com o sindicato com
reajuste de salário e
plano odontológico aos
funcionários e mais dois
dependentes. O plano
começou a funcio-nar
em outubro e a primeira
fatura só seria paga em
10/11/2013, pela
própria empresa. Só
que os trabalhadores
estão preocupados que
já está chegando 10/12,
data de vencimento da
segunda fatura e a
direção da empresa
ainda não pagou nem a

Prem & Prem dá
“benefício de Grego”

primeira. Essa prática
vai acabar trazendo
constrangimento aos
trabalhadores e seus
familiares, que não
serão atendidos por
falta de pagamento.

Outra arbitrariedade
da empresa é o
pagamento da PLR. A
empresa também não
pagou a 1º parcela da
PLR e nem a 2º que
seria em agosto. Este
mês a ela terá que
pagar integral, caso
contrário, o sindicato vai
parar as atividades da
empresa em defesa dos
trabalhadores. Paciência
tem limite!

INFORME
RECESSO DO SINDICATO

NO PERÍODO DE 16/12 A 14/1, O SINDICATO ESTARÁ
DE RECESSO. RETORNANDO SUAS ATIVIDADES A
PARTIR DO DIA 15/1.


