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Ontem, 29/1, os traba-
lhadores respaldaram em
assembleia a forma como o
sindicato conduziu o acordo
da Suspensão Temporária do
Contrato de Trabalho com a
PSA, que, além da
manutenção de todos os
benefícios, garantiu 100% dos
salários para todos os
envolvidos.

Ainda ficaram alguns pontos
a serem esclarecidos que o
sindicato estará em breve

Sindicato garante

100%
comunicando aos traba-
lhadores. A redação do acordo
estará sendo acompanhada de
perto pelo sindicato.

Há indefinição no que diz
respeito ao turno que iniciará.
O sindicato pretende propor à
empresa que seja feita de
maneira democrática, o que
não é difícil. O que podemos
adiantar, é que o turno AZUL
inicialmente não vai ser
suspenso. Portanto, a definição
será entre a equipe VERDE e

AMARELA.
O sindicato pressionou a

empresa para que a definição
da escala seja o mais rápido
possível para acabar com a
ansiedade dos funcionários.

O sindicato entende que o
momento é de cautela, onde
o principal interessado é o
trabalhador. Esta diretoria
torce para que essa crise
passe o mais breve possível e
que tudo possa voltar ao
normal.

Sai a regulamentação que garante
30% de periculosidade para vigilantes
Saiu a regulamentação da lei

do risco de vida dos vigilantes,

através da portaria 1885 (que

regulamenta a lei 12.740/2012).

 A lei foi assinada pelo

ministro do Trabalho e

Emprego, Manoel Dias e

sancionada pela presidenta

Dilma Roussef.

Lembrando que o

Sindmetal-SF participou

ativamente da luta pela

regulamentação. O presi-

dente Renato Soares esteve em

Brasília e no Rio de Janeiro,

conversando diretamente com

o ministro do trabalho e

cobrando agilidade nesta

questão, pois sabia que as

empresas só pagariam, de

fato, a periculosidade quando

a lei fosse regulamentada.

Havia ainda a pressão

contrária feita pelos

empresários.

A regulamentação vai

beneficiar, centenas de

profissionais, entre vigilantes e

a guarda patrimonial na

região.

Caso a empresa não

cumpra o combinado, o

sindicato pede para que os

trabalhadores denuncie em

seu sindicato que deverá

entrar com uma ação na justiça

para garantir esse direito. Esta

é mais uma vitória do sindicato

para os trabalhadores.



Diretor da Comunicação:
Bartolomeu Citeli

Texto e diagramação:
Assessoria de Comunicação

Fale conosco:
comunicacao.smsf@terra.com.br

Jornal do Sindicato dos TJornal do Sindicato dos TJornal do Sindicato dos TJornal do Sindicato dos TJornal do Sindicato dos Trabalhadores Metalúrgicos do Sul Fluminenserabalhadores Metalúrgicos do Sul Fluminenserabalhadores Metalúrgicos do Sul Fluminenserabalhadores Metalúrgicos do Sul Fluminenserabalhadores Metalúrgicos do Sul Fluminense
Volta Redonda: Rua Gustavo Lira, 9 - Centro - Telefax: (24) 2102-2800

Subsede: Avenida Antônio de Almeida, 603 - Retiro - Tel: (24) 3346-6179
Barra Mansa: Rua Ary Fontenelle, 362 - Estamparia - Tel: (24) 3323-1584

Resende: Rua Dr. Tavares, 130, Centro - Telefax: (24) 3360-9895
wwwwwwwwwwwwwww.sindmetalsf.s indmetalsf.s indmetalsf.s indmetalsf.s indmetalsf.org.org.org.org.org.br.br.br.br.br

Sindicato entrega
homenagem a Pezão

Na última 6ª feira, 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
Na última 6ª-feira (24/2) o

Sindicato dos Metalúrgicos
homenageou o vice-gover-
nador, 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. Isso é o resultado da
associação de uma política de
incentivos do estado com um
sindicato pró-ativo, preocu-
pado 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 buscarem
outros estados.

Além da visita ao Sindicato
dos Metalúrgicos, o vice-governa-
dor 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.


