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Sindicato aciona White
Martins na Justiça

METALÚRGICA BARRA
MANSA: PLR 2008, JÁ!

SAINT GOBAIN

O acordo do turno de revezamento da empresa
vence no dia 10 de abril.

A direção do sindicato  encaminhou um ofício, no
dia 19 de março, para a Saint Gobain pedindo a
abertura das negociações para manutenção ou não
do acordo coletivo do turno ininterrupto.

Estamos aguardando um contato da empresa e
esperamos que seja em breve.

INSALUBRIDADE

Após diversas reuniões
com a gerência de RH da
empresa e esgotada toda
a possibilidade de diá-
logo para o restabeleci-
mento do pagamento do
adicional de insalubrida-
de, a direção do sindica-
to entrou com ação na jus-
tiça do trabalho para de-

nunciar a prática da em-
presa.

Os representantes da
empresa insistem nos seus
argumentos de que os
agentes químicos e físicos
nas áreas da empresa
são atenuados com o uso
dos EPIs e as ações to-
madas.

Para o sindicato está
claro que nenhuma me-
dida efetiva foi tomada,
para tal justificativa, pois
não foi apresentado ne-
nhum controle do históri-
co epidemiológico dos
trabalhadores que adqui-
riram perdas auditivas e
outras doenças ocupaci-

onais.  Sendo assim, a
empresa terá que apre-
sentar à justiça todo o his-
tórico audiométrico (em
relação ao agente físico
ruído), dos trabalhadores
desde a admissão até a
data que foi suspenso o
pagamento da  insalubri-
dade.

Lembramos  a  em-
p re sa  que  o  p ra zo
para o pagamento da
PLR 2008 encerrou no
mês de março e que o
não cumprimento do
pagamento da mul ta

resultará numa denún-
cia e em medidas ju-
rídicas.

E não adianta fazer
terrorismo com os traba-
lhadores, a PLR é direito
e tem que ser paga.

TRABALHADORES SEM
REGISTRO NA CARTEIRA

O departamento jurídico do sindicato pede aos
trabalhadores que denunciem as empresas que
não fazem o registro na carteira de trabalho. Só
assim poderemos denunciar à DRT essa irregulari-
dade.

Diretor da Comunicação:
Carlos Pinho

Jornalista responsável:
Beth Rezende (MTb 25965/RJ) e Thais Soares

Jornal do Sindicato dos Trabalhadores Metalúrgicos
de Volta Redonda e Região Sul Fluminense.

Rua Ary Fontenelle, 362, Estamparia - Barra
Mansa CEP.: 27330-670 - Telefax: (24) 3323-1584

O sindicato já está negociando a PLR 2009 dos
trabalhadores e aguarda uma convocação da em-
presa em resposta a proposta apresentada.

Em breve divulgaremos o resultado das negocia-
ções.

TURNO DE REVEZAMENTO

PLR

Informativo Semanal do Sindicato dos Metalúrgicos da Região Sul Fluminense
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TRATAMENTO DESUMANO
Os trabalhadores da

Comau/SBM encaminha-
ram ao sindicato recla-
mação de irregularida-
des. Há algum tempo a
empresa cortou o descan-
so semanal remunerado
(DSR), que é lei, sem dar
qualquer satisfação para
os trabalhadores.

Além disso, a empre-
sa está obrigando os

COMAU/SBM

trabalhadores a cumprir
uma jornada diária de
mais de 12 horas, e fi-
cam até três semanas
sem folga, causando
prejuízos na qualidade
de vida dos companhei-
ros. E as programações
fornecidas pelo encarre-
gado da SBM são mui-
to pesadas e o respon-
sável da Comau não

analisa e manda cum-
prir.

Fora as atitudes de
assédio moral, descaso e
falta de responsabilida-
de com os trabalhadores.

A direção do sindica-
to já marcou uma reu-
nião com a Comau para
reivindicar a imediata so-
lução para todas as irre-
gularidades.

SBM
RISCO DE ACIDENTE NO KOCH/GLB

A direção do Sindica-
to recebeu denúncias de
algumas irregularidades
no setor da KOCH.

Os trabalhadores que
exercem função neste se-
tor reclamam que, em
época de preventivas,
devido o alto estoque de
material e a falta de sa-

ída dos mesmos, eles são
enviados para o setor da
GLB/LAMINAÇÃO, para
limpeza de diversos tipos
de equipamentos em áre-
as perigosas, muitas ve-
zes em funcionamento,
ocasionando risco real de
acidentes. E sem passar
por procedimento de pa-

CESTA-BÁSICA

drão de prevenção de
acidentes,  conforme es-
tabelece norma regula-
mentadora.

E os responsáveis pela
área não se preocupam
com os riscos que os tra-
balhadores estão corren-
do ao executar esse tipo
de serviço.

Em menos de um
ano a SBM já trocou
de fornecedor das ces-
tas básicas três vezes,
e em todas a qualida-

de dos produtos caiu
consideravelmente. Os
trabalhadores citaram o
exemplo do feijão e lei-
te. Já encaminhamos a

reclamação para a
empresa e esperamos
que as mudanças, pra
melhor, sejam feitas ra-
pidamente.

LIPI  - CLASSIFICAÇÃO
Os trabalhadores da

LIPI estão exercendo
algumas funções sem a
devida classificação.

Esta reivindicação já
foi levada para a dire-
ção da SBM que se com-
prometeu em analisar os

fatos e não fez. Agora
tomaremos as medidas
legais para o problema
seja solucionado.

REGRA DE OURO SÓ NA HORA DE PUNIR O TRABALHADOR.
CHEGA DE SLOGAM PARA INGLÊS VER!!

SAIBA COMOSAIBA COMOSAIBA COMOSAIBA COMOSAIBA COMO
ESTÁ AESTÁ AESTÁ AESTÁ AESTÁ A

DISCUSSÃODISCUSSÃODISCUSSÃODISCUSSÃODISCUSSÃO
DO DO DO DO DO FIM DOFIM DOFIM DOFIM DOFIM DO

FFFFFAAAAATORTORTORTORTOR
PREVIDENCIÁRIOPREVIDENCIÁRIOPREVIDENCIÁRIOPREVIDENCIÁRIOPREVIDENCIÁRIO

Após um ano de im-
passe, o Planalto resol-
veu bater o martelo so-
bre as mudanças no cál-
culo das futuras aposen-
tadorias, propondo um
meio-termo para o fim
do fator previdenciário,
que será apresentado
no dia 15 de abril, pelo
deputado Pepe Vargas
(PT-RS).

A alternativa é cha-
mada de fórmula 85/95
e mantém o requisito de
tempo de contribuição
à Prev idência de 30
anos para mulheres e
35 anos para homens.
A diferença é que se
soma a idade com que
o trabalhador quer se
aposentar e os anos de
contribuição para que
receba o benefício inte-
gral.

O fator previdenciá-
rio continuaria a valer
para quem quer se apo-
sentar mais cedo e abrir
mão do repasse total.

Um homem que, por
exemplo, começasse a
trabalhar aos 16 anos
poderia se aposentar
com o teto da previdên-
cia aos 54 anos e seis
meses. No caso das mu-
lheres, a aposentadoria
se daria aos 49 anos e
seis meses. De acordo
com o líder do governo,
pelo fator previdenciá-
rio a idade de aposen-
tadoria dos contribuin-
tes é maior.


