
VVVVVolta Redonda,  21 de setembro de 2007                                                                             Boletim nº 153olta Redonda,  21 de setembro de 2007                                                                             Boletim nº 153olta Redonda,  21 de setembro de 2007                                                                             Boletim nº 153olta Redonda,  21 de setembro de 2007                                                                             Boletim nº 153olta Redonda,  21 de setembro de 2007                                                                             Boletim nº 153

JUSTIÇA CONCEDE NOVO PRAZO PARA
CSN IMPLANTAR 1 HORA REFEIÇÃO

SINDICATOS PROPÕE
A PARLAMENTARES

MUDANÇA NA LEI DA PLR
A Participação nos Lu-

cros ou Resultados é hoje
uma das principais con-
quistas da Constituição de
1988, assegurada em seu
art. 7º, inciso XI. A Lei
10.101/2000 regulamen-
tou esse artigo da
nossa Constituição,
assegurando aos tra-
balhadores a partici-
pação nos lucros ou
resultados da empre-
sa. O seu artigo 2º es-
tabeleceu dois proce-
dimentos para se ne-
gociar a PLR, que deve
ser em comum acor-
do entre trabalhador
e empresa (comissão
escolhida pelas par-
tes, integrada, também, por
um representante indicado
pelo sindicato da respecti-
va categoria ou convenção

tanto as empresas tem se
arvorado no direito de
montar a comissão, sendo
uma comissão de PLR sem
estabilidade e combativi-
dade.

Diante dessas experiên-

cias, os Sindicatos de todo
o país, inclusive o nosso,
encaminharam propos-
tas a vários parlamenta-

da Lei 10.101. Entre as
principais mudanças so-
licitadas está a estabili-
dade de 1 ano para os
membros da comissão
de PLR; eleições realiza-
das pelos sindicatos, em

caso de recusa
em negociar,
as empresas se
obrigam a des-
tinar, até 30 de
maio de cada
ano, 15% de
seu lucro no
exercício ante-
rior para pa-
gar a PLR. Esta-
mos acompa-
nhando o Pro-
jeto de Lei nº

6911/2006, do Deputa-
do Federal Luiz Alberto
(PT/BA), que tramita no
Congresso Nacional em

A Juíza da 1ª Vara do Tra-
balho convocou a CSN e o
Sindicato dos Metalúrgicos,
autor da ação, no dia, 19,
quarta-feira, para audiência
face à proximidade do térmi-
no do prazo concedido à CSN
para implantação do horário
de refeição de 1 hora para os
trabalhadores do turno, que
venceria no próximo dia 9 de
outubro.

A Juíza questionou a CSN se
o prazo estabelecido para im-
plantação do horário seria

cumprido ou se necessitaria
de um novo prazo, devido à
complexidade da ação traba-
lhista. A CSN alegou que pre-
cisaria de um novo prazo, pro-
pondo até o dia 15 de dezem-
bro deste ano. A Juíza deferiu
o pedido da empresa, mas es-
tabeleceu o prazo final para
o dia 30 de novembro.

Esta luta, envolvendo 1
hora de refeição, só veio à
tona após a vitória da cha-
pa 3 na direção do Sindica-
to dos Metalúrgicos.

SINDICASINDICASINDICASINDICASINDICATTTTTO VO VO VO VO VAIAIAIAIAI
À BRASÍLIAÀ BRASÍLIAÀ BRASÍLIAÀ BRASÍLIAÀ BRASÍLIA

APOIAR A LAPOIAR A LAPOIAR A LAPOIAR A LAPOIAR A LUTUTUTUTUTAAAAA
DOS ANISTIANDOSDOS ANISTIANDOSDOS ANISTIANDOSDOS ANISTIANDOSDOS ANISTIANDOS

A direção do Sindi-
cato estará em Brasí-
lia no próximo dia 26,
para participar da ple-
nária na Comissão
Nacional de Anistia
(Comissão pela Paz),
que estará discutindo
a situação dos anisti-
andos.

A Comissão vai
abordar o período da
Ditadura Militar no
Brasil e servirá para
ajudar nos julgamen-
tos dos processos de
anistia dos compa-
nheiros de Volta Re-
d d

Entre as principais mudanças ...Entre as principais mudanças ...Entre as principais mudanças ...Entre as principais mudanças ...Entre as principais mudanças ...
a esa esa esa esa estabilidade de 1 ano para ostabilidade de 1 ano para ostabilidade de 1 ano para ostabilidade de 1 ano para ostabilidade de 1 ano para os

membros da comissão de PLR; elei-membros da comissão de PLR; elei-membros da comissão de PLR; elei-membros da comissão de PLR; elei-membros da comissão de PLR; elei-
ções realizadas pelos sindicatos,ções realizadas pelos sindicatos,ções realizadas pelos sindicatos,ções realizadas pelos sindicatos,ções realizadas pelos sindicatos,

em caso de recusa em negociarem caso de recusa em negociarem caso de recusa em negociarem caso de recusa em negociarem caso de recusa em negociar, as, as, as, as, as
empresas se obrigam a destinarempresas se obrigam a destinarempresas se obrigam a destinarempresas se obrigam a destinarempresas se obrigam a destinar,,,,,

até 30 de maio de cada ano, 15%até 30 de maio de cada ano, 15%até 30 de maio de cada ano, 15%até 30 de maio de cada ano, 15%até 30 de maio de cada ano, 15%
de seu lucro no exercício anteriorde seu lucro no exercício anteriorde seu lucro no exercício anteriorde seu lucro no exercício anteriorde seu lucro no exercício anterior

para pagar a PLR.para pagar a PLR.para pagar a PLR.para pagar a PLR.para pagar a PLR.



O DEPARTAMENTO JURÍDICO DO SINDICATO DOS
METALÚRGICOS ESTÁ TENTANDO LOCALIZAR O SR.
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O Sindicato dos Metalúrgicos de Volta Redonda
convoca os trabalhadores, abaixo relacionados,

para comparecerem no seu departamento
jurídico, de segunda a quinta-feira, para

receberem os alvarás provenientes do processo nº
778/1989, em curso na 2ª Vara do Trabalho de

Volta Redonda, movido em face da SUVIFER.

COMAUCOMAUCOMAUCOMAUCOMAU     - A Direção do

Sindicato notificou essa
semana a Empresa CO-
MAU, sobre a renovação
do Acordo Coletivo do
Turno de 8 horas. O atu-
al acordo, que venceu
em julho do ano passa-
do, só foi assinado em

MPMPMPMPMP     - Os trabalhadores

do turno da MP Matte
aprovaram na tarde de
ontem, 18, a renovação

dezembro de 2006 por
omissão da diretoria an-
terior. E mais, o Sindica-
to, notificou a COMAU
também sobre o não
cumprimento da 1 hora
de refeição, que não vem
sendo assegurado aos
trabalhadores.

MAGNESITMAGNESITMAGNESITMAGNESITMAGNESITA A A A A - A Dire-

ção do Sindicato notificou
essa semana a Empresa
MAGNESITA, sobre o não
cumprimento da cláusula
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Sobre acordo do turnoSobre acordo do turnoSobre acordo do turnoSobre acordo do turnoSobre acordo do turno
do Acordo do Turno de Re-
vezamento de 8 horas por
1 ano. A proposta foi apro-
vado por unanimidade.

que assegura a 1 hora de
refeição aos trabalhado-
res do turno, que não
vem sendo cumprido pela
empresa.

A justiça considera
como trabalho extraordi-
nário os minutos que an-
tecedem e sucedem à jor-
nada de trabalho. Deve
haver um limite de tole-
rância para a marcação
dos cartões de ponto, ge-ge-ge-ge-ge-
ralmente de 5 minutosralmente de 5 minutosralmente de 5 minutosralmente de 5 minutosralmente de 5 minutos.
O que exceder esse limi-
te será considerado como
minutos extras, pois con-
figura como tempo a dis-
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posição do empregador.

(Súmula 366 do TST)
A Constituição Federal
estabelece duração do
trabalho de 8 horas di-
árias e 44 semanais. O
que exceder esse horá-
rio é jornada extra,
salvo se houver acor-
do ou convenção cole-
tiva para a redução e
compensação da jor-
nada.

ATENÇÃO

Trabalhadores da Sankyu que trouxe-
ram  os contra cheques no sindicato, de-
verão comparecer na sede do sindicato,
dia 26 de setembro, 4ª feira, no horário
de 9h às 19h. Trazer documentos de
identificação.

O Sindicato entra na luta contra
a privatização da BR 393

A direção deste Sindica-
to tem participado ativa-
mente da luta contra a pri-
vatização da BR 393, já que,
caso isso aconteça, vai atin-
gir diretamente uma consi-
derável parcela de trabalha-
dores  de Volta Redonda.

Por exemplo, se a rodo-
via fosse privatizada hoje, os
trabalhadores que moram
em cidades próximas como,
por exemplo, em Barra do

Piraí, pagaria um pedágio
(próximo à Dorândia) no
valor de R$4,03 para che-
gar ao trabalho e outro, no
mesmo valor, para voltar
para casa. Somando um to-
tal de R$8,06 por dia.

O Sindicato vai continu-
ar lutando pelo trabalha-
dor não somente pelo au-
mento de salário mas, con-
tra este tipo de exploração
do povo da nossa Região.

TRABALHADORES
DA SANKYU
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