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O Sindicato, a Comis-
são de PLR eleita pelos tra-
balhadores e a direção da
empresa deram um pas-
so importante, implantan-
do metas e critérios para
o Plano de Participação
dos Lucros e Resultados
(PLR) da empresa. Depois
de diversas discussões en-
tre as partes interessadas,
os trabalhadores participa-
ram pela 1ª vez, direta-
mente dos lucros e resul-
tados da mesma, já que
até o momento a empre-

Os trabalhadores afir-
maram que esta conquis-
ta marca um novo capítu-

O Sindicato dos Me-
talúrgicos tomou conhe-
cimento que a distribui-
ção da cesta-básica, que
começou a partir deste
mês, a ser entregue em
casa, apresentou proble-
mas de atraso.

O início da entrega
foi marcado para o dia
29/8 e seu término mar-
cado para o dia 10/09/
2007. Mas, até o dia 11/
9, a empresa não con-
seguiu efetuar a entre-
ga para grande parte
dos trabalhadores.

O Sindicato procurou
a direção da empresa
para cobrar uma solu-
ção e a direção do DHO
contornou a situação
enviando as cestas-bási-
cas para seu antigo lo-
cal de entrega, colocan-
do-as à disposição dos
trabalhadores.

A empresa justificou
ao Sindicato que, como
foi a 1ª vez que as en-
tregas seriam nas resi-
dências, foi imprevisível
o transtorno. A empre-
sa também se compro-
meteu em acelerar as
entregas. O Sindicato
continuará acompa-

SBM

sa. A assinatura do acor-
do acontecerá no dia 19
de setembro, na sede da
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O Sindicato, através
do seu departamento
jurídico, vai entrar na
Justiça do Trabalho re-
presentando todos os
trabalhadores que fa-
zem turno na SBM.

Serão duas ações: a
primeira é uma Ação
Civil Pública, cobran-
do a implantação ime-
diata da 1 hora de re-

HORÁRIO DE REFEIÇÃO DA SBM

feição para todos os
trabalhadores do tur-
no. A outra ação será
cobrando a diferença
das horas extras devi-
das, correspondentes à
meia hora de refeição
dos ú l t imos c inco
anos.

Importante lembrar
que o Sindicato ajuizou
a mesma ação civil pú-

blica contra a CSN,
obrigando a empresa
a implantar, imediata-
mente, uma hora de re-
feição. A juíza da pri-
meira Vara do Traba-
lho concedeu uma li-
minar, com parecer fa-
vorável do Ministério
Público do Trabalho,
onde o prazo termina
dia 9 de outubro.
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Conforme a con-
venção coletiva 2007/
2008, consta na cláu-
sula 10ª, parágrafo
segundo, todas as ho-
ras-extras terão que
ser obrigatoriamente
marcadas em um úni-
co cartão de ponto, já
que algumas empre-
sas ainda continuam
com as horas-extras

fora do cartão. Pedi-
mos para que todos
os trabalhadores se
comuniquem imedia-
tamente com o Sindi-
cato caso sua empre-
sa continue com esta
prática ilegal. O Sin-
dicato tem o compro-
misso de defender e
lutar pelo direito dos
trabalhadores.

A direção da empre-
sa continua com o jogo
de empurra-empurra. O
exemplo claro disso é o
termo aditivo do Acordo
Coletivo 2007/2008 que,
até agora não foi entre-
gue ao Sindicato.

A Patermec alega que
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A empresa Master-
temp/SBM iniciou o pro-
cesso indenizatório dos
contratos vencidos dos
trabalhadores que pres-
tam serviço à empresa
IMV. A empresa nos infor-
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MASTERTEMP/SBM

mou que as indenizações
já estão sendo feitas de
cinco em cinco trabalha-
dores, e garantiu ao Sin-
dicato que até o final do
mês terá feito todos os
pagamentos.

O Sindicato dos Meta-
lúrgicos enviou ofício à di-
reção da empresa exigin-
do que, no máximo em
72 horas, a mesma se
pronunciasse sobre o pa-
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gamento das PLR‘s atra-
sadas dos trabalhadores.
Já que não foi cumprido
o prazo, o Sindicato to-
mará as medidas legais
cabíveis na justiça.

Após várias reuniões
com a direção deste Sin-
dicato, a empresa IMV,
que esteve com suas ati-
vidades operacionais pa-
ralisadas durante um
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IMV

bom tempo, acaba de re-
tomar suas atividades.
Recompondo assim seu
quadro de funcionário e
colocando o salário de
seus funcionários em dia.
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Desta vez, a visita foi
para discutir o apoio do
Ministério dos Esportes ao
projeto do 1º Campeonato
de Futebol dos Metalúrgi-
cos do Sul Fluminense, que
será realizado pelo Sindi-
cato, em breve. A iniciativa
deste campeonato reflete a
nova visão da direção  so-
bre a necessidade de se cri-
ar ambientes interativos de
laser e esporte para os tra-
balhadores metalúrgicos.

Além disso, as longas
jornadas de trabalho en-
frentadas pela categoria

o documento está com o
seu advogado e procura-
dor que diz que entregou
o mesmo à empresa.

Enfim, o Sindicato exi-
ge  que a empresa res-
peite seus trabalhadores
e entregue o acordo as-
sinado a este Sindicato.hoje, vem dificultando a

prática de esportes.
A direção acredita tam-

bém que este evento pro-
moverá também a confra-
ternização dos trabalhado-
res da Região. São quase
340 empresas ao todo,
que formam uma base de
42 mil trabalhadores,
aproximadamente.

Em breve, os trabalha-
dores serão informados de
quais os procedimentos
para que possam montar
seus times, e participar do
campeonato.
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