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Quando saíres à peleja contra teus inimigos, e vires cavalos, e carros, e povo em maior números do que tu, deles
não terá temor; pois p Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, está contigo. Deuteronômio 20:1

Recebemos informa-
ções que a SBM deter-
minou que os trabalha-
dores que moram nas
casas da vila, no bairro
Saudade, desocupassem
os imóveis num prazo de
seis meses.

A desocupação das
casas é uma questão
muito delicada  e que
envolve os trabalhadores,
o sindicato, a comunida-

de, a empresa, a prefei-
tura e demais órgãos pú-
blicos e não da maneira
que a empresa  está con-
duzindo o processo.

O presidente Renato
Soares, junto com a dire-
ção do sindicato, fará uma
reunião com os trabalha-
dores envolvidos para dis-
cutirmos uma solução que
não cause transtorno para
as famílias.

     DESOCUPDESOCUPDESOCUPDESOCUPDESOCUPAÇÃOAÇÃOAÇÃOAÇÃOAÇÃO
DAS CASASDAS CASASDAS CASASDAS CASASDAS CASAS

No entendimento
da empresa a desocu-
pação das casas é
inevitável, pois infrin-
ge a lei de proteção
às margens do r io.
Mas temos que levar
em conta, principal-
mente nos dias de hoje,
que a saúde e moradia
são fundamentais para
o bem social dos traba-
lhadores.

A próx ima reu-
nião da PLR será re-
alizada hoje (19).

Respeitando a de-
cisão e confiança
depositada pelos tra-
balhadores, o sindi-
cato irá buscar uma
negociação justa e
que corresponda ao
esforço diário dos
t raba lhadores  na
empresa.

SAINT
GOBAIN

RECLAMAÇÕES
E DENÚNCIAS

Companhe i ros ,
um dos principais
compromissos dessa
diretoria é manter o
sigilo absoluto de to-
das as reclamações
ou denúncias feitas
por vocês.

Portanto, é impor-
tante que continuem
acreditando e cami-
nhando junto com seu
sindicato, desconside-
rando os boatos que
não contribuem em
nada na nossa cami-
nhada.

Acordo do turno de
revezamento na Saint Gobain
O acordo do turno

ininterrupto de reveza-
mento da Saint Goba-
in vence no dia 10 de
abril e a direção do
sindicato já quer inici-
ar as negociaões.

Para isso, encaminha-
rá um ofício à direção da
empresa para oficializar
o pedido abertura da ne-
gociação.

Lembrando que a di-
reção do sindicato irá

negociar, mas a decisão
é dos trabalhadores.

Fiquem atentos, pois
o sindicato manterá os
trabalhadores informa-
dos por meio do nosso
boletim.
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COREMA
Eleição da CIPA 2009/2010

Nos dias 16 e 17 de
março foi realizada a
eleição dos cipistas para
o ano de 2009/2010
da empresa Corema. Ve-
jam os eleitos:

TitulaTitulaTitulaTitulaTitular -r -r -r -r - Eder Edgar
de Alcântara

Suplente -Suplente -Suplente -Suplente -Suplente - Márcio
Flávio Miranda

O sindicato parabe-
niza os companheiros

eleitos e se coloca a dis-
posição para contribuir
no trabalho de preven-
ção de acidente e para
uma maior segurança
dos trabalhadores.

COMISSÃO PPRCOMISSÃO PPRCOMISSÃO PPRCOMISSÃO PPRCOMISSÃO PPR
2009 D2009 D2009 D2009 D2009 DA SBMA SBMA SBMA SBMA SBM

A direção do Sindi-
cato dos Metalúrgicos
acompanhou e fiscali-
zou o processo de elei-
ção da comissão de
PPR 2009 e se coloca
a disposição dos tra-
balhadores eleitos:

FÁBRICA DE BARRA
MANSA: Rafhael Leite
Matos - (aciaria elétri-
ca) e Daniel Brazílio Fi-
lho - (Gestão)

ATENDIMENTATENDIMENTATENDIMENTATENDIMENTATENDIMENTO EMO EMO EMO EMO EM
BARRA MANSABARRA MANSABARRA MANSABARRA MANSABARRA MANSA

A Secretaria da Mu-
lher do sindicato presta
serviço de orientação e
acompanhamneto das
trabalhadoras nas
questões de assédio

SECRETSECRETSECRETSECRETSECRETARIA DARIA DARIA DARIA DARIA DA MULHERA MULHERA MULHERA MULHERA MULHER

moral, sexual e nas re-
lações de trabalho.

O atendimento é fei-
to toda terça-feira na
sede do sindicato, em
Barra Mansa.

DEPDEPDEPDEPDEPARARARARARTTTTTAMENTAMENTAMENTAMENTAMENTO DE SAÚDEO DE SAÚDEO DE SAÚDEO DE SAÚDEO DE SAÚDE
Se você tem alguma

dúvida sobre as condi-
ções de trabalho, insa-
lubridade, doenças
ocupacionais entre ou-
tros assuntos ligados à

saúde, o sindicato dis-
ponibiliza o atendimen-
to com especialista em
saúde do trabalhador.

Todas as terças, de
14h às 17h.

A direção do sindi-
cato esclarece para to-
das as empresas que
o prazo máximo para
o pagamento da mul-
ta da PLR/2008, pre-
vista na convenção co-
letiva, se encerra nes-
te mês e  caso este
prazo não seja cum-
prido o nosso depar-
tamento jurídico en-
trará com ação no
DRT-VR.

Fiquem atentos!

Convenção
coletiva:

FÁBRICA DE RESEN-
DE: Roque Carlos dos
Santos - (Laminação) e
Alex Bastos de Souza
Freire - (Aciaria)

ÁREA COMERCIAL/
ADMINSTRATIVA- GUA-
RARAPES: Juliana Van H.
Leal Cunha - (Jurídico)

UNIDADE DE SÃO
PAULO - CORTE E DO-
BRA: Osvagno M. Silva
(área comercial)
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