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NEGOCIAÇÃO DO ACORDO DO
TURNO DA SBM SERÁ DIA 14

No último dia 9 de novembro, a dire-
ção do sindicato esteve em reunião, no-
vamente, com a empresa SBM para tra-
tar de assuntos referentes ao acordo de
turno de revezamento.

A proposta da empresa foi a manter
adicional de 2%, abono de R$ 2.200,00,
com prazo de validade para dois anos.

O Sindicato recusou em mesa a pro-
posta e deixou claro que defende a jor-
nada de seis horas. E, se caso, os traba-
lhadores decidirem pela jornada de oito
horas, que a compensação financeira seja
uma proposta que atenda às expectativas
dos trabalhadores.

Outro assunto trata-
do pelo sindicato em
reunião com a SBM foi
o horário de refeição
do turno de reveza-
mento, que a empre-
sa argumentou que
está com dificuldades
em dois setores, o LCP
e a GLB (áreas produ-
tivas e áreas críticas).
Mas nos passou que
na próxima reunião
trará uma solução
para o problema.

HORÁRIO DE REFEIÇÃO
O sindicato deixou

claro que não vai
abrir mão deste di-
reito do trabalhador.
A próxima reunião
será no dia 14/11,
às 7h, na sede da
empresa.

Quanto ao passivo,
o sindicato estará dis-
cutindo, posteriormen-
te, com a direção da
empresa, após o fe-
chamento do acordo
do turno.

COMAU/SBM OMITE
ACIDENTE NA EMPRESA

O acidente ocorrido
no carro tranferidor de
bobina, há duas sema-
nas atrás, causou pre-
juízo de um corte que
levou dez pontos na
mão do trabalhador da
empresa.

Além do acidente, a
empresa ainda cometeu
a falha séria de não
emitir a CAT (Comunica-
ção de Acidente de Tra-

balho) e nem comunicou
ao sindicato, que só to-
mou conhecimento
após denúncia de fun-
cionários da empresa.

Segundo a Conven-
ção Coletiva, a empre-
sa Comau teria vinte
dias para comunicar o
acidente, e, até agora,
não o fez.

A direção da empre-
sa esquece que a atual

direção do sindicato
vem buscando acompa-
nhar, no dia-a-dia, a
questão da saúde do
trabalhador e a segu-
rança no trabalho, que
pode ajudar a evitar
este tipo de acidente.

Antes, era freqüente a
seqüencia de acidentes
nas empresas da re-
gião. Mas, a atual ges-
tão do sindicato vem ten-

tando fiscalizar e denun-
ciar perante à Justiça,
algumas empresas que
vem agindo de forma
imprudente, tanto no
que diz respeito a pre-
venção de acidentes
quanto a emissão da
CAT.

Caso a empresa não
se manifeste, o sindica-
to tomará as providên-
cias legais e cabíveis.
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O Sindicato dos Metalúrgicos se reuniu
com a empresa Saint-Gobain, no dia 06/
11 para discutir sobre algumas denúncias
feitas por trabalhadores. Entre elas, sobre
os funcionários que já estão, há dois anos,
ocupando as vagas de líderes de equipes e
sem serem classificados como líderes. A
empresa alegou que já começou o proces-
so de enquadramento desses funcionários
para serem classificados na função.

A empresa se comprometeu em, no má-
ximo até dia 10/12, apresentar o resultado
do laudo feito por empresa especializada
no ramo. E que também estará divulgando
o nome dos trabalhadores que tenham di-
reito a receber este adicional.

PPPPPericulosidade dos eletricistasericulosidade dos eletricistasericulosidade dos eletricistasericulosidade dos eletricistasericulosidade dos eletricistas

TTTTTrabalhadores sem folgarabalhadores sem folgarabalhadores sem folgarabalhadores sem folgarabalhadores sem folga
aos domingosaos domingosaos domingosaos domingosaos domingos

Quanto à falta de folgas aos domingos,
a empresa realizou reunião junto com os
supervisores responsáveis pelas áreas, que
vinham procedendo desta maneira, e exi-
giu solução para este problema. E garantiu
ao sindicato que este problema já foi trata-
do e que será sanado. Salvo aqueles traba-
lhadores que puderem cooperar através de
escalas feitas pelas chefias.

O prazo máximo para as inscrições para
a comissão de empregados para negociar
a PLRE-2008 será no próximo dia 19/11. O
sindicato esclarece que é muito importante
a participação ampla dos companheiros,
já que através desta participação pode-se
buscar um valor mais justo em cima dos
lucros e resultados da empresa.

PLRE – 2008PLRE – 2008PLRE – 2008PLRE – 2008PLRE – 2008

Na reunião do dia
05/11, na DRT de Vol-
ta Redonda, durante
mesa redonda entre
o Sindicato dos Me-
talúrgicos e a empre-
sa, foi comprovada,
pelo Mediador e che-
fe da SERT/VR, que a
denuncia feita pelos
trabalhadores sobre
o não pagamento das
PLR‘s de 2001 à 2006
é verdadeira. A em-
presa Partemec terá
que apresentar uma
proposta para o pa-
gamento das mes-

mas até dia 10/12/
2007, quando vai
acontecer a próxima
mesa redonda na
DRT.

Além disso, a Jus-
tiça do Trabalho não
reconheceu os paga-
mentos feitos aos
empregados à título
de PLR e sem recibo.

E que isto sirva de
exemplo para as ou-
tras empresas que
ainda insistem em
cometer erros e não
cumprir com as leis
trabalhistas.

PARTEMEC
Mesa RMesa RMesa RMesa RMesa Redonda na DRTedonda na DRTedonda na DRTedonda na DRTedonda na DRT

O terreno onde funciona a Fumecarp
pertence aos sócios da empresa e, após
tomar conhecimento deste fato, o sindicato
buscou através da justiça o arrestamento
do terreno, que, a partir de agora, só po-
derá ser vendido perante a Justiça.

O sindicato também agendou audiência
com a Justiça do Trabalho, com a partici-
pação dos trabalhadores que entraram com
processo na Justiça, que, acontecerá na
primeira Vara do Trabalho (localizada à Rua
General Niltow Fontoura, 891 - Nossa Se-
nhora das Graças, no final da rua da Dele-
gacia da Mulher), em Volta Redonda, no
dia 21 do mês corrente, às 10h30.


