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Saint Gobain implanta turno
de 6 horas na centrifugação

Reajuste
salarial de

8,02%

Em reunião com o
sindicato, a empresa se
comprometeu em efe-
tuar o pagamento do
reajuste salarial retro-
ativo à 1° de maio no
pagamento de agosto.

Calusin
A empresa concedeu

uma antecipação no
mês de março de 5% a
10% de reajuste para os
trabalhadores e, agora,
concederá o reajuste
de, no mínimo 8,02%,

conforme convenção co-
letiva.

A empresa conside-
rará apenas a anteci-
pação de 5%, concedi-
da em março,  comple-
tando o percentual de

Após várias reclama-
ções dos trabalhadores e
reuniõs entre sindicato e
empresa, a Saint Gobain
finalmente resolverá o
problema da folga dos
trabalhadores da centrifu-
gação. A empresa anun-
ciou que implantará o tur-
no de 6 horas a partir do
dia 11 de agosto. Have-
rá dez equipes, sendo cin-

Conforme convenção
coletiva de 2008, assi-
nado entre o sindicato
Patronal e o Sindicato
dos Metalúrgicos, ficou
estabelecido que o índi-
ce do reajuste salarial é
de 8.02%. As empresas
que não concederam
deverão pagar o valor
retroativo à 1° de maio.
O acordo está no Minis-
tério do Trabalho para
ser homologado.

O sindicato fiscaliza-
rá as empresas que ain-
da não concederam o
reajuste e fará denúncia
à DRT caso não seja
cumprido o direito dos
trabalhadores.

Reajuste salarial dos trabalhadores

Atendendo a reivindi-
cação dos trabalhadores
e do sindicato, a empre-
sa está fazendo levanta-

acordo com a avalia-
ção individual dos tra-
balhadores. Lembran-
do que nenhum traba-
lhador receberá um
reajuste menor que
8,02%.

Refeição
mento de preços para a
refeição dos trabalhadores.

A empresa justificou
que a demora na implan-

tação ocorre devido aos
altos preços cobrados
pelas empresas de refei-
ção. O sindicato também

fará orçamentos para
agilizar a implantação
da refeição para os tra-
balhadores.

Passivos dos trabalhadores da SBM
Os trabalhadores que

têm direito ao passivo da
hora de refeição já  re-
ceberam a primeira par-
cela do acordo. E os
eletricistas receberam,
no mesmo dia, o valor

do passivo da periculo-
sidade. Essa foi uma
grande conquista na luta
dos trabalhadores e do
sindicato.

Lembrando que,
como já foi dito, foi des-

contado o valor do INSS
e FGTS. Os trabalhado-
res que tiverem alguma
dúvida podem procurar
a sede do sindicato em
Barra Mansa, no horá-
rio de 8h às 17h.

co realizando o turno de
revezamento com folgas
móveis, e cinco equipes
com horário fixo, com fol-
gas aos domingos.

Um grupo fará o ho-
rário fixo, com duas equi-
pes de 6h às 12h e de
18h às 24h, de segunda
à sábado, com reveza-
mento semanal e terão
folgas fixas aos domin-

gos. E a outra equipe  terá
folgas móveis de 6X2,
6X1, 6X2 e 6X1.

A empresa convocará
os trabalhadores para
mais esclarecimentos so-
bre a implantação do tur-
no de 6 horas.

O sindicato está lutan-
do, com compromisso e
seriedade, pelas reivinid-
cações dos trabalhadores.
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Insalubridade sobre o salário base?
Estava muito bom pra ser verdade
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Decisão do Supremo Tribunal Federal prejudica os trabalhadores

Quando o sindicato
estava se preparando
para acionar as empre-
sas, cobrando que a in-
salubridade fosse calcula-
da conforme a Súmula do
TST, que permitia a subs-
tituição do salário míni-
mo para o salário base
no cálculo do adicional
de insalubridade, foi sur-
preendido pela suspensão
da mudança pelo STF.

O ministro do STF

(Supremo Tribunal Fe-
deral) Gilmar Mendes con-
cedeu quinta-feira à CNI
(Confederação Nacional
da Indústria) uma liminar
que anula a decisão da
Justiça do Trabalho que fi-
xou como regra para o cál-
culo do adicional de insa-
lubridade o salário-base
do trabalhador, e não mais
o salário mínimo nacional.

O mérito da questão
deverá ser julgado em

agosto e as entidades
sindicais começam a
elaborar um recurso con-
tra a medida.

A decisão desagrada
o sindicato e traz um
grande prejuízo à cate-
goria, pois os trabalha-
dores mais afetados pe-
las condições de traba-
lho insalubres são os me-
talúrgicos, que tem até
20% dos seus trabalha-
dores nessas condições.

Os  t raba lhadore s
da empresa Servmont
participaram de vota-
ção para eleição de
seus cipistas, realiza-
da nos dias 21 e 22
de julho.

A direção do sindi-
cato acompanhou todo
o processo de votação
e apuração dos votos,
po i s  ac red i ta  que a
presença de c ip is tas
atuantes na empresa é
fundamenta l  para  a
manu tenção de  um
ambiente seguro.

Os eleitos foram os
t rabalhadores Ai l ton
de Jesus Pereira, que
é o titular, e Francisco
Alexandre, suplente da
Cipa 2008/2009.

Médico do trabalho atende os
metalúrgicos na sede em Resende

Todas as terças-feiras
no horário de 14h às
17h horas, os trabalha-
dores podem contar
com o atendimento do
médico do trabalho na

sede em Barra Mansa,
para esclarecer dúvidas
e problemas sobre aci-
dentes de trabalho, as-
suntos previdenciários,
emissão de CAT, entre

outros. A direção do
sindicato está compro-
metida com a melhoria
das condições de traba-
lho e saúde dos meta-
lúrgicos.

Parthermec não cumpre
 acordo firmado na DRT

White Martins adia
reunião com o sindicatoA empresa Pathermec

ainda não pagou as
PLR's dos anos de 2002
à 2007 dos trabalhado-
res, descumprindo um
acordo firmado com o
sindicato em uma mesa
redonda na Delegacia
Regional do Trabalho.

A direção do sindicato
enviou um ofício à empre-

sa, cobrando uma posi-
ção, mas até o momen-
to não obteve resposta.

Com isso, o depar-
tamento jur ídico do
sindicato está prepa-
rando uma ação para
que a empresa cum-
pra com o seu dever e
pague a PLR dos tra-
balhadores

A direção da em-
presa White Mart ins
adiou a reunião mar-
cada com o sindica-
to, que será realizada
no dia 7 de agosto.

Na pauta da reu-
nião estão assuntos
como PPP, insalubri-
dade, manutenção da

ce s ta  bá s i ca ,  t i c ke t
alimentação dos funci-
onários afastados por
doenças e etc.

O sindicato levará
as reivindicações dos
t r a b a l h a d o r e s  p a r a
d i s c u t i r  s o l u ç õ e s  e
melhorias com a em-
presa.


