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Em reunião realizada
no dia 7 de abril entre o
sindicato e a Saint Go-
bain, para discutir o
acordo de turno de re-
vezamento, defendemos
a implantação do turno
de 6 horas, por enten-
der que é melhor para
os trabalhadores.

Acordo coletivo de turno
ininterrupto de revezamento

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

Com o turno de 6 ho-
ras, o trabalhador tem
mais tempo para a famí-
lia, menor exposição aos
agentes nocivos, o salá-
rio/hora aumenta, gera
mais empregos, mais
saúde e qualidade de
vida, entre outras vanta-
gens.

Porém, a empresa
prefere a continuidade
do turno de 8 horas e
oferece uma compensa-
ção financeira de R$
1.500,00, para a ma-
nutenção da jornada de
8 horas, que será paga
no dia 30 de abril, caso
seja aprovada.

Turno de
6 horas

Como sempre, o
que preva lece é  a
vontade do trabalha-
dor e, por isso, o sin-
dicato levará a pro-
posta em votação,
nesta quarta-feira, dia
15, de 6h às 15h30.

Participe, a decisão é
sua!

JÁ!

SAINT GOBAIN

O valor da PLRE 2009
poderá chegar até um
salário e meio (1.5), se
todas as metas forem
atingidas, representando
um reajuste de 10%.

O sindicato conse-
guiu avanço no índice
variável de 0.2 para 0.3
do valor da PLRE dos
trabalhadores da Saint
Gobain, chegando a
um total de um salário
e meio. E também fez
um remanejamento nos
valores do índice  ATRA-

Avanço nos índices
PLRE

SOS - IAP - PÁTIO, que
prejudicou os trabalha-
dores na hora de atin-
gir as metas do ano
passado.

Foram retirados 5
pontos e acrescidos no
índice de RESULTADO
FINANCEIRO, que pas-
sou de 30 para 35 pon-
tos, tornando assim mais
fácil atingir as metas.
Com esses avanços os
trabalhadores poderão
receber um PLRE melhor
no próximo ano.


