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Sindicato e Metalsul
assinam Convenção
Coletiva 2008/2009

O presidente do Sindica-
to dos Metalúrgicos, Rena-
to Soares, e os representan-
tes das empresas vincula-
das ao Metalsul assinaram
a Convenção Coletiva
2008/2009 dos trabalha-
dores na última quinta-fei-
ra, dia 31.

Também esteve presente o

presidente do Metalsul, Hen-
rique Almeida Carneiro, os
participantes da Comissão
de negociação e os represen-
tantes das várias empresas.

A convenção coletiva
garante aos trabalhadores
metalúrgicos do Sul Flumi-
nense o reajuste salarial re-
troativo à 1° de maio, piso

salarial e uma PLR no valor
mínimo de R$ 400,00, que
será paga em fevereiro e
março de 2009.

Essa é mais uma vitória
do sindicato na luta pela
garantia dos direitos dos
trabalhadores metalúrgicos
e na melhoria dos benefíci-
os e qualidade de vida.

Vinte anos após a
his tór ica greve de
1988, que teve como
motivação a luta pela
implantação do turno
de 6 horas, novamente,
a direção do sindicato
comemora a volta do
turno de 6 horas para
os trabalhadores do tur-
no ininterrupto de reve-
zamento.

A CSN implantará,
no prazo máximo de seis
meses, o turno de 6 ho-
ras em toda a Usina Pre-
sidente Vargas. E, até a
próxima quarta-feira,
será apresentado um

A convenção coletiva
2008/2009 dos trabalha-
dores metalúrgicos de
toda base já foi assina-
da. E conforme a cláusu-
la 10ª, todas as horas ex-
tras terão que ser marca-
das obrigatoriamente em
um único cartão.

No entanto, algumas
empresas ainda insistem
em não cumprir essa clá-
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Mais uma vitória dos
metalúrgicos na CSN:

TURNO DE 6 HORAS JÁ
cronograma ao sindica-
to sobre a forma como
será feita a implanta-
ção em todas as áreas.

Outra boa notícia é
que, até que seja total-
mente cumprido o cro-
nograma de implanta-
ção, serão pagas as
duas horas ex t ras e
mais bonif icação de
50%, retroativos ao dia
19 de julho de 2008.

O acordo foi media-
do pela DRT, na pre-
sença do representante,
Dr. Luis Felipe, entre a
direção do sindicato e
da CSN.

usula. Alertamos os tra-
balhadores que denunci-
em ao sindicato se algu-
ma empresa estiver come-
tendo esta irregularidade
para que sejam tomadas
as medidas cabíveis para
solucionar o problema.

E se continuar, o sindi-
cato entrará justiça para
fazer cumprir a conven-
ção coletiva.
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O Sindicato comunica a
todos que concluíram o cur-
so de escolaridade funda-
mental e médio pelo Colégio
Futuro Milenium que pode-
rão buscar o seu certificado
na Coordenadoria de Edu-
cação do Estado.

A coordenadoria fica na
rua São João, s/n°, bairro
São João em Volta Redonda.

A direção do sindica-
to já enviou ofício para
direção da Saint Gobain
solicitando a discussão
sobre o pagamento da
periculosidade dos eletri-
cistas e o seu passivo.
Além das  horas de re-
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feição dos companheiros
do turno.

A empresa deverá
agendar em breve e assim
que o sindicato tiver mais
informações estará veicu-
lando através de seu bole-
tim na porta da empresa.
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O Sindicato dos Metalúr-
gicos convoca os ex-funcio-
nários da empresa Parthe-
mec, que não entraram na
justiça, para comparecer na
sub-sede em Barra Mansa.

Esses trabalhadores irão as-
sinar uma procuração para
que o departamento jurídi-
co entre com uma ação
contra o não cumprimento
do acordo feito entre o sin-

dicato e a empresa, na De-
legacia Regional do Traba-
lho/Volta Redonda para o
pagamento da PLR.

"Quem paga mal, paga
duas vezes!"
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O gerente de RH da
White Martins solicitou ao
sindicato o adiamento da
reunião, que aconteceria
no dia 7, para o dia 14 de
agosto. Esperamos que a
reunião não seja adiada
mais uma vez, já que o sin-
dicato tratará de assuntos
de grande importância para
o trabalhador como: a in-
salubridade dos trabalha-
dores do almoxarifado, os
PPP’s, cesta básica e ticket,
que estão afastados em tra-
tamento de saúde, entre
outros assuntos.

A direção do sindicato
recebeu a denúncia que a
empresa ainda não reali-
zou o laudo do terreno e
nem a reaval iação do
imóvel. O prazo concedi-
do pela justiça termina
em agosto. Além disso, os
trabalhadores fizeram ou-
tra denúncia: que alguns
funcionários estão traba-
lhando sem carteira assi-
nada.

A direção do sindicato
solicitará à DRT uma fis-
calização à empresa para
solucionar essas irregula-
ridades.
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Em assembléia realizada
no dia 31 de julho, na em-
presa PROSIFER,PROSIFER,PROSIFER,PROSIFER,PROSIFER, os traba-
lhadores aprovaram, em vo-
tação por aclamação, a im-
plantação do turno de reve-
zamento na empresa.

O sindicato esclareceu al-
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gumas dúvidas sobre os direi-
tos dos trabalhadores, como,
por exemplo: jornada de tra-
balho, hora de refeição e perí-
odo de descanso.

A empresa, atendendo
uma reivindicação do sindica-
to, fornecerá uma cesta bási-

ca aos trabalhadores com os
seguintes critérios: os trabalha-
dores que tiverem registrado
perda de horário (atraso),falta
sem justificativa e se houver
falta de higiene e conservação
no vestiário, os mesmos não
receberão o benefício.

Em reunião realizada no
dia 31 de julho, a direção da
empresa IMV se comprome-
teu a regularizar algumas
pendências como a corre-
ção dos reajustes salariais
dos anos de 2007 e 2008,
a contratação de empresa
especializada para a elabo-
ração de laudo pericial a fim
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de apurar a concessão de
pagamento do adicional de
insalubridade.

A empresa confirmou a in-
corporação dos reajustes sa-
lariais de 6% de 2007 e 8%
de 2008, no quinto dia útil de
agosto e setembro. Os valo-
res retroativos serão pagos em
parcelas conforme planilha a

ser elaborada pela empresa e
apresentada ao sindicato até
o dia 20 de agosto próximo.

Lembrando que o descum-
primento do acordo implicará
no ajuizamento de ação no
Tribunal Regional do Trabalho
para que os direitos trabalhis-
tas sejam garantidos a cate-
goria metalúrgica.
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 Trabalhadores continu-
am reclamando ao sindi-
cato sobre o problema do
vestiário, que, até hoje,
continua com seus vasos

sanitários entupidos e sem
conservação higiênica,
sendo que, vários deles, fi-
cam trancados na hora
de maior movimentação.

O sindicato teve acesso ao
local e comprovou as re-
clamações. Higiene e bem
estar fazem parte da vida
do trabalhador.
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 Trabalhador reclama jun-

to ao Sindicato sobre o regime
de trabalho na COCH. Nos

horários de revezamento está
sendo obrigatório ao funcioná-
rio o cumprimento de várias

funções. A falta de mão de obra
está comprometendo a segu-
rança dos trabalhadores.
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