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2008, o início de
novos tempos
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Mais uma vez, a Convertedo-
ra de Gás Metano não compa-
receu à mesa redonda na DRT-
Volta Redonda, realizada no úl-
timo dia 5 de dezembro, com o
Sindicato dos Metalúrgicos. E
em função deste comportamen-
to autoritário e intransigente, em
não buscar o caminho do enten-

Estamos nos aproximando ao final de mais
um ano. E é comum, nesta época, refletirmos e
analisarmos os erros e os acertos. Na direção de
uma entidade não deve ser diferente. Assim, ao
assumirmos à frente deste sindicato, traçamos nos-
so objetivo de reconstruir a entidade quase des-
truída nas quatro últimas gestões. Nosso sindicato
foi dilapidado, tanto materialmente como tam-
bém moralmente, se tornando um sindicato de
pouca credibilidade.

Durante este ano, tocamos a campanha
salarial com toda dedicação e transparência
que a categoria merece. Enfrentamos mo-
mentos difíceis  com algumas empresas. Con-
quistamos vitórias importantes, como, por
exemplo, o pagamento da PLR em algumas
empresas, que insistiam em não cumprir a
lei, como é o caso da Partemec. Conquista-
mos uma hora de refeição na SBM e, ainda,
um dos maiores acordos do turno, com o pa-
gamento de R$ 2.900 a cada trabalhador.

Começamos a reestruturação do sindicato,
patrimônio da categoria, adquirindo um carro a
serviço somente da sub-sede de Barra Mansa.
Reconstruímos nosso Departamento Jurídico, de
Saúde Ocupacional e da Comunicação Social para
melhor atender aos associados. E, assim, inicia-
mos um novo tempo em nossa entidade, com
transparência política e respeito ao trabalhador.

Em 2008 não vai ser diferente, vamos, pas-
so a passo, reconstruir com muita mobilização e

luta um sindicato forte em defesa
da categoria.

Um feliz natal e o ano de
2008 cheio de esperança, lutas

e principalmente de muitas
vitórias. Esses são os

sinceros votos des-
ta diretoria.

O Sindicato conquista, após 6
anos, a PLR para os trabalhadores
da empresa Partemec. A vitória
aconteceu durante a mesa redon-
da, realizada no dia 12/12, na DRT
de Volta Redonda.

A proposta da empresa consis-
te no pagamento das PLR‘s atra-
sadas desde 2001 até 2007, de
duas vezes. Sendo que a primeira
parcela deverá ser paga no adi-
antamento de salário de janeiro
de 2008 e a segunda parcela no
adiantamento de salário do mês
de fevereiro de 2008, sem qual-

PARTEMEC:   sindicato conquista
o pagamento das PLR´s 2001 a

2007 para os trabalhadores
quer desconto referente a outros
pagamentos feitos anteriormente.

A direção do Sindicato dos Me-
talúrgicos levou a proposta para
apreciação dos trabalhadores em
uma assembléia na porta da em-
presa. A proposta foi aprovada
por unanimidade. Além disso,
aqueles trabalhadores que foram
demitidos neste período e que
não tenham entrado na justiça,
terão o direito a receber esses
atrasados. Para isso, basta entrar
em contato com a Sub-sede de
Barra Mansa.

CONVERTEDORA METANO
SERÁ FISCALIZADA PELA DRT

dimento, ficou determinado pela
DRT, que a empresa passará por
fiscalização rígida. E, caso sejam
confirmadas as denuncias feitas
pelo Sindicato, a empresa sofre-
rá sanções.

O diálogo ainda é o melhor
caminho para o bom entendi-
mento!

ACORDO DO TURNO DA COMAU/SBM
A empresa apresentou nova

proposta de abono no valor de
R$ 1900, em duas parcelas. Uma
de R$ 950 a ser paga em 15/
01/2008 e a segunda, em de-
zembro de 2008.

O Sindicato estará levando a
votação dos trabalhadores nesta
próxima sexta-feira, dia 21, no
horário de 17h às 18h, na sede
do Sindicato (Rua Gustavo Lira,
9 - Centro).
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O Sindicato, cum-
prindo a determinação
da Justiça, se reuniu
com os representantes
da empresa para ten-
tar chegar a um acor-
do sobre os cálculos
rescisórios. A diretoria
e o corpo jurídico do
Sindicato cumpriram o
seu papel como repre-
sentantes dos traba-
lhadores, se reunindo
com a empresa e che-
gando num acordo em
relação aos cálculos
rescisórios. A empresa
se comprometeu em
vender o terreno de
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sua propriedade e de
seus sócios para a qui-
tação das verbas resci-
sórias. A ata desta reu-
nião será entregue à
justiça na próxima au-
diência com os devidos
cálculos. A próxima au-
diência será no dia 17
de Janeiro de 2008, às
14h30, na TRT. E nes-
te dia será feita a con-
firmação da venda do
terreno. Caso a venda
não seja confirmada, a
justiça poderá levar o
terreno e o galpão a
leilão para que se faça
justiça aos envolvidos

no processo trabalhis-
ta, movido por este Sin-
dicato.

Esta diretoria está lu-
tando para estabelecer
um acordo que garan-
ta que os trabalhado-
res recebam suas ver-
bas rescisórias e que
possam quitar suas dí-
vidas acumulas, em vir-
tude do não pagamen-
tos de seus salários.

O sindicato, com
muita seriedade e res-
ponsabilidade, quer es-
tabelecer um acordo
que seja justo para to-
dos os trabalhadores.
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A partir do dia 1º de
abril deste ano, houve
uma reclassif icação
gradativa do auxílio-do-
ença acidentário, fa-
zendo com que a Pre-
videnciário Social pas-
sasse a ter estatísticas
mais claras, que vies-
sem beneficiar os aci-
dentes de trabalho.

O Nexo Técnico Epi-
demiológico passou a
permitir, então, que o

perito médico estabele-
ça uma relação entre a
doença apresentada
pelo segurado e a ati-
vidade exercita. Assim,
caso a doença seja ca-
racterizada como sendo
de origem ocupacional,
é concedido o auxílio-
doença acidentário, ao
contrário do que do que
ocorria anteriormente,
em que o benefício só
era concedido quando a

empresa enviava a Co-
municação de Acidente
de Trabalho (CAT).

Tal medida faz com
que o trabalhador te-
nha a vantagem da es-
tabilidade no trabalho,
já que o benefício aci-
dentário – seja por aci-
dente de trabalho ou
doença ocupacional –
gera estabilidade de 12
meses após a volta do
trabalhador à ativa.

A direção da EASE
não está querendo
pagar a PLR de 2006
aos ex-funcionários,
que já se desligaram
da empresa no perí-
odo de 2006 a
2007. O recebimen-
to da multa referen-
te à Participação nos
Lucros e Resultados
da empresa é um di-
reito assegurado
pela Convenção Co-
letiva de Trabalho.

A direção do Sin-
dicato está convocan-
do todos esses traba-
lhadores a compare-
cerem a sede do Sin-
dicato, a partir do dia
15 de janeiro de
2008, após o reces-
so de final de ano,
para que possa fazer
uma reclamação tra-
balhista em face da
EASE para a cobran-
ça da referida PLR.

EASE se nega a
pagar a PLR dos

trabalhadores
que saíram da

empresa

Após a vitória no
Acordo do Turno, o Sin-
dicato estará dando iní-
cio às negociações so-
bre o passivo da meia-
hora de refeição dos
trabalhadores da SBM.
A reunião está agenda-
da para o dia 17 de ja-
neiro de 2008.
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