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Sindicato entrega
homenagem a Pezão

A direção do sindicato prestou homenagem ao governo do estado,
na pessoa do vice-governador, Luiz Fernando Pezão, pela política
de incentivo, isenção de impostos e novos investimentos, gerando

novos postos de trabalho e desenvolvimento para o Sul Fluminense

No último dia 24, o Sindicato dos
Metalúrgicos homenageou o vice-
governador, Luiz Fernando Pezão,
representando o governo do estado,
pelos investimentos feitos na região e
pela política de incentivos e isenção
de impostos que atraiu diversas
empresas e gerou novos postos de
trabalho no Sul Fluminense,
principalmente na área automotiva.
Na ocasião, Pezão se reuniu com a
direção do sindicato na sede da
entidade.

O sindicato acredita que mais
ainda pode ser feito. Por esta razão,
o presidente Renato Soares e seu vice,
Sílvio Campos, conversaram com
Pezão sobre a necessidade de
implantação de uma escola técnica
estadual em Volta Redonda, para
especialização da mão de obra
local. “É uma necessidade, para que
as empre-sas que estão se instalando
não precisem trazer trabalhadores de
fora”, justificou Renato. Pezão se
comprometeu em trazer para a
região novos investimentos em
qualificação profissional.

Pezão aproveitou para lembrar
que era prefeito de Piraí quando a
onda de privatizações de empresas
estatais do governo federal teve
início, trazendo desemprego e
incertezas para o futuro regional.
Ele aproveitou para destacar o
papel da atual gestão do sindicato

na atração de empresas para a
região. “Não perdemos uma
disputa sequer. Esse é o resultado
da associação de uma política de
incentivos do estado com um
sindicato pró-ativo, preocupado
com crescimento e geração de
empregos”. Pezão elogiou a
diretoria do sindicato, que sempre
defendeu os interesses dos
trabalhadores, evitando conflitos
que levassem os investidores a
buscar outros estados.

Além da visita ao Sindicato dos
Metalúrgicos, o vice-governador
também esteve reunido com 26
prefeitos (três de fora da Região Sul
Fluminense) e assinou um protocolo
de intenções no valor de mais de R$
13,8 milhões para novos
investimentos em Volta Redonda,
através do programa Somando
Forças. A passagem de Pezão por
Volta Redonda foi acompanhada
ainda pelo secretário de Obras,
Hudson Braga, e outros parlamentares
da região, entre vereadores, deputa-
dos federais e estaduais.

Atenção, trabalhadores!Atenção, trabalhadores!Atenção, trabalhadores!Atenção, trabalhadores!Atenção, trabalhadores!
Em fevereiro, será paga a primeira parcela da multa da PLR

das pequenas e médias empresas.
Fique ligado: não pagou, denuncie! (24) 3360-9895 – Marília

ou (24) 98182-8050 – Xexéu
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ABL e AgemorABL e AgemorABL e AgemorABL e AgemorABL e Agemor
Neste mês, será negociada a

PLR 2014/2015.

Trabalhadores denunciaram que
não houve transparência no processo
de votação da Cipa, já que a apuração
não pode ser acompanhada. Outro
erro gravíssimo cometido pelas
empresas foi a não comunicação ao
sindicato da inscrição, da eleição e do
resultado. A direção das empresas

Armico e Starco

insiste em não reconhecer o sindicato
como legítimo representante dos
trabalhadores. Em reunião com a
direção da ARCO, em 2013, o sindicato
cobrou sua presença na Cipa, o que,
se não fosse cumprido, acarretaria em
denúncia no Ministério Público do
Trabalho. Segurança é coisa séria!Segurança é coisa séria!Segurança é coisa séria!Segurança é coisa séria!Segurança é coisa séria!

Falta de transparência na Cipa

Trabalhadores da ARCO reivin-
dicam plano odontológico Uniodonto,
pagamento de insalubridade, PLR de

dois salários base e eleição da Cipa
com transparência e sem apa-
drinhamento.

Trabalhadores também reivindicam outros direitos

Os trabalhadores da PHV vem
reclamando, há tempos, que a direção
da empresa multiplica seu patrimônio,
mas não faz investimentos em benefício
dos seus funcionários. Segundo as
reclamações, são cobrados R$ 10 por
cada refeição, enquanto outras empresas
do mesmo porte cobram R$ 1, R$ 3 ou
R$ 4, apenas. Além disso, não há local
apropriado para as refeições ou café
da manhã.

Outra denúncia é que muitos recebem
uma parte do salário no contra-cheque
e outra parte “por fora”, o que com-
preende crime de sonegação fiscal.

Também não há plano de saúde, cesta
básica ou ticket alimentação.

O sindicato já enviou ofício à direção
da PHV, solicitando uma reunião para
tratar das denúncias e reclamações,
porém sequer teve retorno da empresa,
até o presente momento. É uma falta
de respeito não só pelo sindicato, mas
principalmente pelos colaboradores.

O sindicato entende que o melhor
caminho é o diálogo, mas, caso a
empresa não se pronuncie, a denúncia
será encaminhada ao Ministério Público
do Trabalho e a PHV receberá um ofício
baseado na Lei de Greve.

PHV

Desrespeito ao trabalhador

Entra ano e sai ano, é a mesma coisa
nas terceiras da Peugeot. Parece a casa
da mãe Joana. As empresas não
cumprem leis nem a Convenção Coletiva
de Trabalho, não fazem cadastro no
sindicato da região, entre outros
problemas.

Como se não bastasse, a Verzani &
Sandrini, que atua na área de limpeza,

Peugeot Citröen

Desrespeito ao trabalhador das terceiras
está contratada através do Sine Resende.
Há funcionários que foram contratados
em 10/12/2013 e receberam a
informação de que começarão a
trabalhar em fevereiro. Caso a data de
admissão não seja a mesma que está
na folha, o trabalhador deve procurar o
sindicato para que as devidas
providências sejam tomadas.

O sindicato já iniciou as conversas
sobre PLR e Plano de Saúde com as
empresas, que consideraram
importante que o trabalhador tenha
benefícios. Elas entenderam que é

Tecno Motor e PFAV
uma via de mão dupla: o
trabalhador depende da empresa
para seu sustento, e a empresa
depende da mão-de-obra do
trabalhador.

A direção do sindicato se reuniu com
a Equipilates em janeiro deste ano, para
tratar da PLR 2014/2015 e outros
assuntos. Foi acertada uma PLR de R$
800, a ser paga em junho ou julho de
2014, antecipação do décimo terceiro
salário, plano de saúde Plamer e
incentivo à hora extra aos sábados, para
que a empresa possa atender seus
clientes.

Equipilates
Sindicato e empresa acertam

PLR e outros benefícios

Atenção, trabalhadores! O sindicato
está cadastrando para a ação judicial
movida contra a Caixa Econômica Federal
(CEF), que pede a reposição das perdas
ocorridas no Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS) desde 1999. Os
interessados devem comparecer à sede do
sindicato em Resende ou à Associação de
Aposentados e Pensionistas das Agulhas
Negras.

PPPPProcesso do FGrocesso do FGrocesso do FGrocesso do FGrocesso do FGTSTSTSTSTS

Documentos necessários para o
processo:

•Extrato do FGTS do período das
perdas, entre 1999 e 2012 (fornecido pela
Caixa Econômica Federal, nas agências ou
pelo site www.caixa.gov.br);

•Documento com foto (RG ou carteira
de habilitação) e cópia;

•Cartão do PIS ou Cartão do Cidadão
(para comprovação do número do PIS);

•Carteira de Trabalho e cópia das
páginas de identificação e contratos de
trabalho;

•Comprovante atual de residência
(preferencialmente em nome do
interessado no processo e referente ao mês
atual ou anterior).


