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ABREUABREUABREUABREUABREU

A A.Abreu informou ao
sindicato que a bonifica-
ção das horas extras tra-
balhadas nos feriados, em
menor valor, já foram pa-
gas, durante o mês de ju-
lho, junto com o adianta-
mento do 13º salário dos
trabalhadores.

Empréstimo
consignado
O Departamento de

Recursos Humanos da
empresa A.Abreu pro-
curou o sindicato para
informar que os funcio-
nários da empresa es-
tão interessados em fa-
zer empréstimo consig-
nado, mas que, para
isso, é necessária a as-
sinatura do sindicato.
Esta diretoria é contra
este tipo de emprésti-
mo, mas já que se trata
de uma solicitação do
trabalhador, o sindica-
to já assinou o docu-
mento.

Bonificação de
horas extras

Os metalúrgicos da
empresa demonstraram
em votação secreta, rea-
lizada pelo sindicato, a
preferência pela cesta
básica já que o ticket

CINBAL/MASAFERCINBAL/MASAFERCINBAL/MASAFERCINBAL/MASAFERCINBAL/MASAFER
TTTTTrabalhador prefere a cesta básicarabalhador prefere a cesta básicarabalhador prefere a cesta básicarabalhador prefere a cesta básicarabalhador prefere a cesta básica

mercado, no valor de R$
50,00, não atendeu às
necessidades dos traba-
lhadores.

Após várias reclama-
ções ao sindicato, foi feita

solicitação à empresa que
voltou a entregar as ces-
tas básicas aos trabalha-
dores. O sindicato acom-
panhou a entrega e pôde
perceber a satisfação.

RETÍFICA VRRETÍFICA VRRETÍFICA VRRETÍFICA VRRETÍFICA VR
Uniforme

O sindicato acordou
com a empresa que es-
tarão sendo fornecidos
uniformes aos trabalha-
dores. Primeiro, será fei-
to orçamento e que, em
breve, será informada a
data da entrega.

O sindicato exigiu da
empresa Voldac a regu-
larização das férias dos
trabalhadores da empre-
sa. Verificou-se que tem
trabalhador com até mais
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de que uma férias venci-
das, o que é um absurdo.

O problema foi leva-
do à direção da empresa
que já está montando
uma programação de fé-

rias. Além disso, aqueles
que estiverem com mais
de uma férias vencidas,
deverá  receber relativa
as duas, conforme deter-
mina a lei.

Sindicato e Metalsul
assinam Convenção
Coletiva 2008/2009
O presidente do Sin-

dicato dos Metalúrgicos
Renato Soares e os repre-
sentantes das empresas
que negociam via Metal-
sul assinaram a Conven-
ção coletiva 2008/2009
dos trabalhadores, no
último dia 31/7, na sede
do sindicato.

Participaram da assi-
natura do acordo o pre-
sidente do Sindicato dos

Metalúrgicos Renato So-
ares, o presidente do
Metalsul Henrique Al-
meida Carneiro, os par-
ticipantes da Comissão
de negociação e os re-
presentantes das empre-
sas que fazem parte do
sindicato patronal.

A convenção coletiva
garante aos trabalhado-
res metalúrgicos do Sul
Fluminense o reajuste

salarial retroativo à 1°
de maio, piso salarial e
uma PLR no valor míni-
mo de R$ 400,00, que
será paga em fevereiro
e março de 2009.

Essa é mais uma vitó-
ria do sindicato na luta
pela garantia dos direi-
tos dos trabalhadores
metalúrgicos e na me-
lhoria dos benefícios e
qualidade de vida.
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Passivo da hora de refeição
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Reajuste será pago

no próximo mês
O sindicato se reuniu

com a direção da Nicron
do Brasil para discutir os
problemas de alimenta-
ção, o pagamento da PLR

e de refeição. Nos pró-
ximos boletins o sindica-
to dará mais informações
sobre o resultado da
reunião.
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Os funcionários que
ainda não receberam o
reajuste salarial podem
ficar tranqüilos, que a
empresa garantiu ao
sindicato que em agos-
to será pago, com valo-
res retroativos a maio,
quando foi aprovado o
percentual de 8% de re-
ajuste salarial. A empre-

sa havia criado o empe-
cilho de que só começa-
ria pagar o novo salá-
rio mediante a assinatu-
ra do acordo. Já que
está tudo certo, as assi-
naturas já estão no
acordo, não tem porque
não repassar os mereci-
dos valores aos traba-
lhadores.

Investindo na qualificação
dos trabalhadores
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As empresas Ormec e
MV Calderaria estão in-
vestindo em seus funci-
onários, promovendo
curso de qualificação
dentro da própria em-
presa. A gerência da
empresa Ormec comu-
nicou ao sindicato que
o último curso realiza-
do já classificou dois
funcionários, que antes

exerciam a função de
ajudante, podendo ofe-
recer novas oportunida-
des de crescimento na
empresa.

Esta sempre foi uma
reivindicação da atual
direção do sindicato a
todas as empresas da
região e que, a Ormec
e a MV Calderaria está
atendendo.

O sindicato recebeu
várias denúncias sobre o
não fornecimento de
equipamentos de prote-
ção individual (EPI) da
empresa Almeida e Filho
- Beneficiamento de Aço.
E também que os traba-
lhadores também não es-
tariam recebendo vale-
transporte.

O sindicato procurou
a empresa que garantiu
que aqueles trabalhado-
res que estiverem sem
equipamento deverão
procurar o técnico de

Trabalhador terá
equipamento de segurança
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segurança, que deverá
resolver o problema.

E sobre os vale-trans-
portes, foi informado
que 80% dos funcionári-
os moram próximo ao
local de trabalho, sem ter
a necessidade dos vales.
E aqueles que moram
mais distante deverão
receber.

O sindicato agradece
aos funcionários pela
confiança e avisa que es-
tará de olho, fiscalizan-
do e garantindo os direi-
tos dos trabalhadores.
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Sindicato vai se reunir com
a direção da empresa

O sindicato tem co-
brado constantemente
uma posição da Cinbal a
respeito do passivo da
uma hora de refeição dos
trabalhadores da linha de

corte. A empresa se com-
prometeu em dar uma
posição ao sindicato mas,
até o momento, ainda
não se definiu. E infor-
mou ao sindicato que

fará algumas demissões
e mudanças de horário
em algumas áreas em
função de uma crise fi-
nanceira.

O sindicato espera que

a empresa leve em consi-
deração os momentos fa-
voráveis, meses de lucros,
quando o trabalhador se
esforçou e muito contri-
buiu para a produção.


