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1º DE MAIO DE 20081º DE MAIO DE 20081º DE MAIO DE 20081º DE MAIO DE 20081º DE MAIO DE 2008

Sindicato realiza a
1ª grande festa do

trabalhador
O Sindicato promove A Festa do Trabalhador, no próximo dia 1º de maio, a partir das 18h,
na Ilha São João, com sorteio de brindes e show da rainha do samba, Beth Carvalho. Os

cupons do sorteio podem ser encontrados nas subsedes do Sindicato e deverão ser trocados
por um quilo de alimento não perecível. Com o cupom, os trabalhadores participarão do

sorteio de vários brindes: três televisores 29´´, três máquinas de lavar, três geladeiras,
uma TV de plasma, uma moto e um carro zero quilômetro. Aqueles que não consegui-

rem pegar os seus cupons para o sorteio na sede ou subsedes do sindicato até o dia 30/4,
poderão fazer a troca do alimento pelo cupom na hora e no local do evento. Participem!
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Renovação do
acordo do turno

A empresa Vulcano apre-
senta o Programa de Partici-
pação e Resultados (PPR) ao
sindicato durante reunião re-
alizada no dia 17/4. O sin-
dicato avaliou e aprovou em
comum acordo junto à co-
missão de PPR.

Horas-extras no cartão
A empresa implantará, a partir do mês de maio, o
relógio de registro de ponto, onde todas as horas
serão registradas e contabilizadas no contra cheque.
O sindicato acordou com a empresa que as horas
extras serão controladas para que não haja excessos
para garantir a saúde e a segurança do trabalhador.
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Os trabalhadores dos
se tores  de fund ição e
centrifugação continuam
insatisfeitos com as mu-
danças de horários im-
postas pelas gerências

SAINT-GOBAIN

Mudanças de horário na
fundição e centrifugação

dessas áreas. Os compa-
nheiros, além de não te-
rem sido consultados, es-
tão sendo os mais preju-
dicados pelas mudanças.

A direção do sindica-

to está cobrando uma
solução para reso lver
de vez esse assunto. Afi-
nal ,  t rabalhador Insa-
tisfeito não produz com
qualidade!

Metalúrgica
Vulcano
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Corema

A direção do Sindicato já
está em contato com a dire-
ção da empresa para dar iní-
cio às negociações sobre o
valor da PLR 2008, a ser paga
a todos os trabalhadores. Em
breve, o sindicato estará infor-
mando aos trabalhadores.
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Novos uniformes a partir de maio
O sindicato acordou com a empresa que a
distribuição de uniformes aos trabalhadores da
Prossifer será a partir do mês de maio. A empresa
informou que cada trabalhador receberá dois
conjuntos de uniformes de três em três meses e será
feita uma avaliação no comportamento do uso dos
mesmos. Quanto os EPIS; serão trocados, dentro
da necessidade, onde será também feita avaliação
supracitada.

Mudança de horário
O sindicato e os trabalhadores da Prossifer serão
informados, com antecedência, sobre possíveis
mudanças de horário dos trabalhadores da empresa.

A volta do dejejum
Em reunião com o sindicato, a empresa se
comprometeu em voltar com o desejum. Esta é mais
uma conquista do sindicato!

Vale transporte
Foi acordado com a empresa que, a partir de agora,
todos os funcionários que forem escalados para
trabalhar em regime de suas folgas, aos sábados,
domingos e feriados, receberão vale-transportes
relativos a estes dias.

Após ser cancelada a elei-
ção sobre o acordo do tur-
no, realizada pelo sindicato
no último dia 16/4, onde
esta diretoria colocou em vo-
tação a jornada de 6h ou 8h
para os trabalhadores, com
o valor de R$ 1.350,00 de
abono oferecido pela empre-

sa, o sindicato está aguar-
dando que a empresa agen-
de uma nova reunião para
que possa voltar a negociar
o acordo do turno. E, em
breve, estará realizando
uma  nova votação com os
trabalhadores.

Lembrando que, o sindi-

cato defende o turno de 6h já
que estudos comprovam que
trabalhar menos de 40 horas
por semana reduz os riscos de
doenças físicas e mentais.
Além disso, pode gerar em-
pregos, melhorar a produti-
vidade e a qualidade de vida
do trabalhador.

Sindicato informa:Sindicato informa:Sindicato informa:Sindicato informa:Sindicato informa:
Segundo a Lei 5.198, de 5 de março de 2008, em seu Art. 1º: “Fica instituído como feriado estadual o dia 23
de abril, “Dia de São Jorge”, garantindo aqueles que trabalharam nesta data 100% de hora extra, que deverá
ser paga pelas empresas.


