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O processo da hora de refeição dos trabalhadores da Saint Gobain teve a primeira audiência realizada no dia 5 de maio.
A empresa alega que entregou um documento à DRT com autorização para praticar meia hora de refeição, e não uma
hora como determina a lei. O juiz pediu um prazo para que a DRT forneça o documento, que deve ter a autorização do

ministro do Trabalho. O sindicato continuará lutando para que os trabalhadores tenham seu direito cumprido.

HORA DE REFEIÇÃO NA SAINT GOBAIN

ACORDO COLETIVO 2009/2010
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Carlos Pinho
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Beth Rezende (MTb 25965/RJ) e Thais Soares

Jornal do Sindicato dos Trabalhadores Metalúrgicos
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A direção do sindicato e o Metalsul se reuniram para discutir o acordo coletivo 2009/2010 dos traba-
lhadores das empresas que negociam pelo sindicato patronal. As duas primeiras reuniões foram para entendi-
mento e leitura de pauta e hoje (7), haverá a terceira reunião, onde começaremos a discutir as cláusulas econômicas.
Em breve divulgaremos mais informações.

ELEIÇÃO DA CIPA SBM
A direção do sindicato parabeniza todos os can-

didatos pela iniciativa de se preocuparem com a
segurança e se coloca a disposição para qualquer
ajuda ou esclarecimento que for necessário. Veja o
resultado:

TITULARES:
1.Carlos César M. da Silva (Baiano) - LCP
2.Ronaldo Riguete (Lobão) - GEM
3.Antonio José da Silva Moura - (Beleza) GLB
4.Marcos Antonio do Carmo-(Marco Bombeiro )-GEM
5.Eder Murta da Silva - (Murta) - GLF.
6.Luis Cláudio Zaquieu Pereira (Neneca) GAE
7.Adão Toledo Bernardes (Toledo) - GEM
8.César Elias Avelino (Avelino) - GLB
9.Luis Antonio de Souza (Luizinho) -GAE.
SUPLENTES:
1.Nelson Ramos de Oliveira - GLF
2.Edson da Silva - (Edinho Enfermeiro) - GSS
3.Josué Campos da Silva - GLB
4.Myrian Seixas -GEM
5.Luiz Dimas Martins - (Bicudo)
6.José Carlos Pereira - (Mulequim) - LCP
7.Manoel Donizete Valva de Paiva - (Geléia) GLB

COREMA
ACORDO DE TURNO E PLR

Após a realização de
uma assembléia os traba-
lhadores aprovaram, o acor-
do de turno e de PLR 2009.

O acordo de turno terá
validade de 1 ano com
abono mensal de
R$280,00 para os traba-

WHITE MARTINS FABRICA
DE CILINDROS

Após a empresa ter to-
mado uma atitude unila-
teral em demitir 42 tra-
balhadores e com a rea-
lização de duas reuniões,
a direção do sindicato
conseguiu junto à empre-
sa em aumentar o prazo
de fornecimento da cesta
básica e do ticket de ali-
mentação no valor de
R$120,00 até Julho. Além
disso, serão mantidos o

lhadores do turno de inin-
terrupto de 8 horas, e a PLR
será paga no dia:20/05/
2009, com o valor de R$
500,00 reais para todos os
trabalhadores, inclusive
para os que pertencem ao
Sindicato dos Rodoviários.

plano de saúde e o pla-
no odontológico até maio
e os currículos dos traba-
lhadores demitidos serão
encaminhados para todas
as empresas de nossa
base da nossa região en-
tre outros itens que estão
semde discutidos. E se for
preciso, o sindicato vol-
tará a paralisar a
empresa.por tempo inde-
terminado.



1- REAJUSTE SALARIAL - Que as empresas reajustem
os salários de todos os seus empregados, à partir de
1º de maio de 2009, com o INPC pleno, do período
de maio de 2008 a abril de 2009, mais 10% de
aumento real;
2 - Que as empresas implantem imediatamente o
Piso Salarial profissional de R$ 1.000,00 (hum mil
reais), um piso de R$1.500,00 (hum mil e quinhentos
reais) para os mestres, um piso de R$1.700,00 (hum
mil e setecentos reais) para os técnicos, um piso de
R$900,00 (novecentos reais) para auxiliares e, para
ajudantes de R$700,00 (setecentos reais);
3 - Que as empresas implantem um Plano de Saú-
de, gratuitamente, sem fator moderador, para todos
os seus trabalhadores e dependentes, promovendo
melhorias para aquelas que já possuem o Plano, e
que este seja mantido aos trabalhadores afastados
(INSS), bem como seus dependentes;
4 - Implantação de Convênio Odontológico, gra-
tuito, para todos os trabalhadores e dependentes;
5 - Que as empresas concedam bolsa de estudo para
cursos técnicos e convênio com SENAI para cursos
profissionalizantes, a todos os seus trabalhadores;
6 - Que as empresas bonifiquem as horas extras
em 100% e que todas elas sejam pagas no mês da
ocorrência;
7 - Que as empresas preencham  5% (cinco por
cento) de seus cargos, com trabalhadores beneficiári-
os da Previdência Social, reabilitados ou com porta-
dores de deficiência, conforme  preconiza o Decreto
3.298 de 20/12/1999.
8 - Que as empresas forneçam, mensalmente, Cesta
Básica Alimentar Familiar ou Ticket Alimentação, gra-
tuitamente;
9 - Que as empresas forneçam alimentação gratui-
tamente a todos os seus trabalhadores, promovendo
melhorias, inclusive no zero hora;
10 - Que as empresas  bonifiquem as férias no per-
centual de 100% para todos os seus trabalhadores.
11 - Que as empresas paguem o adicional de peri-
culosidade de 30% sobre o salário RR, para todos os
trabalhadores que trabalham em área periculosa, in-
clusive os eletricistas, independente da intermitência
(exposição);
12 - Que as empresas  paguem o  adicional de insa-
lubridade, para todos que trabalham em áreas insa-
lubres,  no percentual de 20% (vinte por cento)  sobre
o salário base, acrescido das gratificações  e das
vantagens pessoais, ficando ainda, obrigada a reco-

Veja a pauta de reivindicações
para o acordo coletivo

lher, individualmente, perante a Previdência e Seguri-
dade Social, alíquota suplementar de 6% (seis por
cento) do SAT.
13 - Que as empresas implantem um Plano de Car-
gos e Salários, imediatamente, para enquadrar devi-
damente na função, com o respectivo pagamento no
salário;
14 - Que as empresas forneçam desjejum gratuita-
mente para todos os funcionários;
15 - Que as empresas forneçam vale transporte para
todos os seus empregados, descontando a este título,
1% de seu valor;
16 - Que as empresas reclassifiquem todos os seus
trabalhadores decorridos 4(quatro) meses do exercí-
cio contínuo da atividade que está exercendo, com as
devidas anotações na CTPS;
17 - Que as empresas promovam convênio com re-
des de farmácias para aquisição de medicamentos
com desconto em folha de pagamento, parcialmente
subsidiado pela empresa;
18 - Que as empresas, respeitando os critérios es-
tabelecidos na CLT para falecimento e casamen-
to, possam aumentar os dias de folga do traba-
lhador;
19 - Que as empresas, mantenham AMBULATÓRIO
MÉDICO, com atendimento em tempo integral no ho-
rário de expediente, com Médico e Ambulância.
20 - Que as empresas concedam a todos os seus
trabalhadores um abono em seu retorno de férias
21 - Que as empresas, liberem, os CIPISTAS, uma
vez por mês, para participarem de cursos de aperfei-
çoamento, ministrados pelo Sindicato.
22 - Que as empresas liberem os trabalhadores es-
tudantes de qualquer hora extra;
23 - Que as empresas promovam o desconto da
Contribuição Assistencial ou alternativamente, paguem
uma Taxa Negocial por empregado beneficiado pelo
Acordo celebrado;
24 -  Que as empresas implantem, no prazo de 30
dias, um programa de Participação nos Lucros e/ou
Resultados negociando, com o Sindicato, critérios mais
justos para seus trabalhadores e, nos casos que não
ocorreram tal negociação, que as empresas paguem
a cada trabalhador, um piso salarial profissional;
25 - Que as empresas dêem garantia de emprego,
salário e cargo a todos os empregados, pelo período
de vigência da presente convenção coletiva;
26 - Manutenção das Cláusulas do Acordo anterior,
desde que não conflitantes com a dessa pauta.


