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WHITE MARTINS

A direção do sindi-
cato, o departamento
de saúde e jurídico se
reuniram com o geren-
te de Recursos Huma-
nos do Rio de Janeiro
e Barra Mansa e o téc-
n ico de segurança
para discutir a insalu-
bridade dos trabalha-
dores.

A Whi te Mart ins,
após anos pagando o
adicional, resolveu cor-
tar sem apresentar uma

justificativa concreta
para tal procedimento,
que na visão da dire-
ção do sindicato é uma
atitude arbitrária, pois
a direção só tomou co-
nhecimento após a em-
presa ter incorporado
este beneficio no salá-
rio dos trabalhadores.

A empresa apresen-
tou um esboço do es-
tudo feito pelo SESI/SE-
NAI de medição do
grau da insalubridade

na fábrica que impres-
sionou o sindicato pelo
grau de atenuação
com o uso dos EPIs
apresentado.

A direção do sindi-
cato respeita o estudo
feito pelo instituto mas
analisará e, se preciso
for, fará uma denúncia
junto à DRT solicitan-
do que o s indicato
acompanhe a análise
que será feita pela DRT.
Após a análise, toma-

remos uma posição em
conjunto com os traba-
lhadores que poderão
ser prejudicados na
hora de pedir a sua
aposentadoria caso o
laudo esteja incorreto.

Na reunião também
foi discutido o adicio-
nal de periculosidade
dos eletricistas, que
não estão recebendo.
A White Martins fará
um estudo e dará uma
resposta ao sindicato.

PERFI-PORTAS E SUAS
ARBITRARIEDADES

A empresa PERFI-
PORTAS vem proceden-
do de maneira arbitrá-
ria, desobedecendo a
justiça e faltando com
o respeito com seus tra-
balhadores.

O pagamento de seus
funcionários não é con-
cedido dentro do prazo
correto e quando paga
é de forma irregular, com
descontos abusivos e

sem previsão de prazo
para a complementação.

Além disso, não cum-
pre com os acordos feitos
na justiça trabalhista e ain-
da comete o absurdo de
não assinar a carteira de
alguns funcionários.

O Sindicato entrará
com uma ação, junto ao
Ministério Público do Tra-
balho para que essas arbi-
trariedades não continuem.

Adicional de Insalubridade
e Periculosidade

PPRR 2008
DA SBM

A PPRE 2008 dos trabalhadores da SBM
será paga no dia 27 de fevereiro.

O sindicato cobrou da empresa a pon-
tuação das metas atingidas para apura-
ção dos valores.

A empresa informou que está disponí-
vel nos quadros de aviso dos setores.
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COMAUEXTINORT PLR/2009
Em assembléia reali-

zada no dia 29 de ja-
neiro, o sindicato escla-
receu dúvidas sobre a
PLR. E em acordo com
os trabalhadores foi rea-
lizada uma eleição, por
escrutínio secreto, para
escolha e formação de
uma comissão de traba-
lhadores que participa-
rá, junto com o sindica-

to, das negociações.
O sindicato também

questionou o pagamen-
to da PLR/2008 e a di-
reção da empresa se
comprometeu em efetu-
ar o depósito do valor
conforme a Convenção
Coletiva, em duas parce-
las nos meses de feverei-
ro e março. E mais uma
conquista dos trabalha-

dores e do sindicato. A
empresa pagará um 14°
salário aos seus funcio-
nários, caso as metas da
PLR sejam atingidas.

Em breve o sindicato
agendará uma reunião
com a Comissão de Tra-
balhadores e com a di-
reção da empresa, para
a elaboração das metas
e critérios.

Veja as instituições de ensino que oferecem
descontos para associados do sindicato

Centro Educacional
Espaço Colorido

da Criança
Desconto de 30% para os
sócios do Sindicato nas
matrículas do Maternal à
quarta série do ensino fun-
damental.
Tel.24 33468595
MEGA Curso Prepa-
ratório - Pré-vesti-
bular e Concursos

Desconto de 10% no cur-
so pré-vestibular para os
sócios do sindicato e os
seus dependentes.
Telefone(s): 3342 6494

Actual Informática
Descontos para sócios e
dependentes em todos os
cursos.Tel.: (24)30751303

ICT - Instituto de
Cultura Técnica

Desconto de 15% no va-
lor da mensalidade para
os cursos oferecidos pelo
ICT e pela FASF - Facul-
dade Sul Fluminense, des-
conto especial de 20%
para as mensalidades dos
cursos Técnico de Meio
Ambiente, Informática e
Segurança do Trabalho.
 Tel.: (24) 3348-1338

santes de primeiros perí-
odos ou transferidos de
outras IES.
Tel.: 0800 725 0222

UGB - Centro Uni-
versitário Geraldo

Di Biase
Descontos especiais para
sócios e seus dependen-
tes. Tel.: (24) 3347-4100

Unifoa
Descontos especiais para
sócios do sindicato.
Tel.): 24 3344 8414
 Engenharia Civil, Elétri-
ca, da Produção ou Me-
cânica - 15%

A direção da em-
presa informou ao Sin-
dicato que os ex-funci-
onários deverão entrar
em contato com a em-
presa até o dia 05/03
para se cadastrarem.

Com esse cadastro
os depósitos serão efe-
tuados em suas contas
bancárias até o dia
20/03. Os telefones
para contato são 3344
6613 na Comau em
Volta Redonda E 3324
0679 na SBM, em Bar-
ra Mansa.

RADEANE Instituto
Educacional

Desconto de 10% para
associados e dependen-
tes nas prestações de ser-
viços educacionais ( Edu-
cação Infantil ao 9º ano
Escolar). E em breve será
inaugurada a creche.
Tel.: (24)3346-0748

UBM
Descontos de até  40%
em todos os cursos para
os sócios do Sindicato e
seus dependentes. O des-
conto se aplica somente
aos novos alunos ingres-

PLR 2008 na Sactres
A direção do sindica-

to e a comissão de fábri-
ca se reuniram com a
empresa para discutir so-
bre o pagamento da PLR
2008 dos trabalhadores.

Ficou definido que os
trabalhadores da ativa re-
ceberão a PLR em duas
parcelas, uma foi paga
no dia 5 de fevereiro e a
outra no dia 5 de março.

Os trabalhadores de-
mitidos receberão no dia
5 de março, em parcela
única, mas devem entrar
em contato com o RH da
empresa.

PAGAMENTO DA
PLR DE 2008 DOS

DEMITIDOS

SAINT GOBAIN - PLR 2009
O sindicato informa aos trabalhadores da Saint Gobain que as negociações da
PLR 2009 tiveram início na terça-feira (10).


