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A direção do sindica-
to entrou em contato com
a empresa para cobrar
o resultado das pontua-
ções da PPR 2008.

A SBM informou que
a divulgação é feita

SBM
SINDICATO COBRA RESULTADO

DAS PONTUAÇÕES DA PPR/2008
todo o dia 15 de cada
mês nas áreas e que,
como em janeiro é feito
o fechamento final, não
foi possível divulgar o re-
sultado na data correta.
A apuração depende da

área comercial e, as-
sim que for apresenta-
do o resultado, enca-
minharemos para a co-
missão que, no máxi-
mo semana que vem,
divulgará a pontuação.

Trabalhadores denunciam pressão para
atingir meta na Expedição

Em denúncia ao sin-
dicato, os trabalhado-
res reclamam do regi-
me adotado no final dos
meses na produção.
Para que as metas se-
jam atingidas a pressão
é total por parte dos lí-
deres e dos superviso-
res sobre o pessoal da
produção. A cobrança

é muito forte e os traba-
lhadores, muitas vezes,
não conseguem fazer
suas refeições dentro do
seu tempo normal. Pra
piorar não recebem es-
tas horas como extraor-
dinárias.

A sobrecarga na jorna-
da de trabalho aumenta
o risco de acidentes de

trabalho, vindo a com-
prometer a integridade
física do trabalhador.

A direção do sindica-
to entrará em contato
com a empresa para
buscar uma solução para
a necessidade do au-
mento da produção,
sem que prejudique os
trabalhadores.

Atraso na entrega da cesta básica
A SBM informou que o atraso na entrega da cesta básica ocorreu pelo

recesso de final de ano.

FERIADOS
Conforme a cláusula

12ª da convenção coleti-
va 2008/2009 quando o
feriado ocorrer em dias
úteis (de segunda a sex-
ta), os minutos correspon-
dentes a compensação
serão acrescidos na última
jornada da semana, quan-
do a empresa trabalhar
sobre regime de compen-
sação de horas.

 Portanto a empresa
não poderá cobrar que o
trabalhador pague uma
hora por cada feriado
quando estes vierem a cair
em dias úteis.

PLR
As empresas que não

tem metas e critérios im-
plementados terão que
pagar aos seus traba-
lhadores o valor de
R$400,00 referente a
multa. O valor deverá
ser parcelado  nos me-
ses de fevereiro e março
de 2009, conforme a
convenção coletiva.

VEJA O QUE DIZ A NR5 SOBRE A CIPA
Todas as empresas

que tem em seu quadro
efetivo acima de vinte tra-
balhadores deverão im-
plantar a CIPA (Comissão
Interna de Prevenção de

Acidentes).
No item 5.4:No item 5.4:No item 5.4:No item 5.4:No item 5.4:

A empresa que possuir
em um mesmo município
dois ou mais estabeleci-
mentos, deverá garantir

a integração da CIPA e
dos designados, confor-
me o caso, com o objeti-
vo de harmonizar as po-
líticas de segurança e
saúde no trabalho.

PLR EXTINORT
A direção do Sindica-

to dos Metalúrgicos se reu-
nirá na quinta-feira (23)
às 9h com a empresa Ex-
tinort para tratar de as-
suntos referentes a PLR
2008. Aguardem mais in-
formações.
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FÉRIAS VENDIDAS
Trabalhadores podem
receber de volta o IR

O trabalhador que
vendeu parte das férias
nos últimos cinco anos, e
teve descontado o Impos-
to de Renda (IR) sobre os
dias vendidos, pode soli-
citar à Receita Federal a
devolução dos valores
cobrados.

Mas é bom esperar
antes de pedir a retifica-
ção do valor descontado.

Segundo matéria publica-
da no jornal Extra de do-
mingo (11), o trabalhador
deve aguardar a publica-
ção de um Ato Declara-
tório Interpretativo, que
estabelecerá os procedi-
mentos de como a decla-
ração retificadora preci-
sa ser feita pelo contribu-
inte para receber os des-
contos feitos pelo Fisco.

SACTRES
Após denúncia feita

por trabalhadores de que
um tanque com ácido
está vazando e escorado
com madeira, a direção
do sindicato reivindicou
da empresa medidas
para solucionar o proble-
ma. A Sactres fez os re-
paros e solucionou de
vez o problema.

Além disso, mostrou
ao sindicato que, se hou-
ver vazamento, o ácido
do tanque não chegaria

até o rio, pois há um di-
que e a inclinação do
piso é para este depósi-
to evitando que o ácido
chegue até o rio.

PLR
A direção do sindica-

to, a comissão de PLR e
direção da empresa se
reunirá ainda este mês
para dar prosseguimen-
to as discussões anteri-
ores referente e chegar
num consenso referente
a PLR 2008.

Trabalhadores denunciam problemas na Calusin
Os trabalhadores da

empresa Calusin denun-
ciaram ao sindicato que
os ajudantes executam
serviços de soldador e de
maçariqueiro a mais de
9 meses e sem a classifi-
cação. E também tem tra-

Cadê o almoço??
Os trabalhadores de-

nunciaram que a direção
da empresa informou que

balhador que é meio ofi-
cial a mais de um ano e
não é classificado. Ou
seja, fazendo serviço de
profissional sem receber
para isso.

A direção do sindicato
entrará em contato com

a empresa para reivindi-
car a imediata solução
para as irregularidades.

em quinze dias a questão
do almoço seria resolvi-
da mas até agora nada
foi feito. O sindicato mar-
cará uma reunião com a
empresa para saber o que
falta para que o proble-
ma seja solucionado.

Sindicato e Unifoa fecham convênio
para os metalúrgicos

A direção do sindicato e a Unifoa  assinaram um convênio que prevê descontos nas mensalidades para
novas matrículas dos sócios da entidade e seus dependentes. Aproveite os descontos para se qualificar.

Hoje (22) é o último dia para as inscrições para o vestibular Uni-
foa. Para mais informações ligue: 24 3344 8414, 3338 2764 ou
3348 1314. Veja a tabela com os descontos por curso:


