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Salários defasados na
Saint Gobain

Essa é uma reclamação cons-
tante dos trabalhadores da empre-
sa, a defasagem das faixas sala-
riais em comparação a outras
empresas do mesmo porte.

A empresa vem produzindo a
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Há mais de dois meses o
semáforo que fica em frente a
portaria central da empresa
Saint-Gobain  não está funci-
onando, esta situação coloca
em risco a segurança e inte-
gridade física dos trabalhado-
res e das demais pessoas.

O Sindicato mandará um ofíc
io hoje (16) para a prefitura pe-
dindo a manutenção do semá-
foro.
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Mais um acidente na SBMMais um acidente na SBMMais um acidente na SBMMais um acidente na SBMMais um acidente na SBM
A direção do sindicato está

preocupada com o aumento do
número de acidentes na SBM.  Na
quarta-feira, dia 14, mais um tra-
balhador se acidentou. O com-
panheiro Francisco Miguel de Oli-
veira, 34 anos, operador de ponte
rolante, funcionário há 14 anos,
se envolveu num acidente no pá-
tio de Tarugo, que provocou quei-
maduras nos braços e fraturas nos
ossos da face.  O trabalhador CADÊ A

DIFERENÇA DA
CONVENÇÃO
COLETIVA?

PARTHEMEC

todo vapor e vendendo tudo, e os
companheiros são os principais
responsáveis por esse cenário po-
sitivo, mas falta o reconhecimen-
to necessário e mais valorização
dos trabalhadores.

está internado no CTI na Santa
Casa de Barra Mansa e, segun-
do informações da família, seu
estado é estável.

O sindicato já entrou em con-
tato com a empresa para que fos-
se realizada uma apuração ime-
diata. E cobrará da empresa que
reforce as medidas de segurança
e faça uma análise da causa des-
se número crescente de aciden-
tes na empresa.

Atenção ex-trabalhadores
da Fumecarp

ESTA CHEGANDO A HORA!

Após varias audiências, o prazo
final para que a empresa pague os
ex trabalhadores é o dia 24/10/09.
O prazo foi determinado pela justiça
e o não cumprimento acarretará numa
multa de 50% em cada rescisão.

 A empresa entrou em contato
com o sindicato nesta quinta-feira,
dia15, e ficou marcada uma reu-
nião para hoje (16), às 9h, para

apresentação da minuta.
Esperamos que a determinação

da justiça seja cumprida  e que
seja pago o que foi determinado
na última audiência para que os
trabalhadores tenham seus direi-
tos respeitados, pois foram os mais
prejudicados diante da ganância
e prepotência  de uma direção que
não cumpriu seus compromissos.

A direção da Pathermec fez uma
antecipação salarial de 5% no mês
de Maio, mas o reajuste salarial
foi de 6% . O sindicato entrou em
contato com a empresa, que disse
que estava aguardando a Conven-
ção Coletiva para pagar esta dife-
rença. Já foi entregue para o setor
administrativo da empresa uma có-
pia da Convenção Coletiva e até
agora a empresa não fez sua parte.

COM A PALAVRA A DIREÇÃO
DA EMPRESA?
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REIVINDICAÇÕES ATENDIDAS NA SBM
Dando continuidade às reuniões para resolver algumas pendências do dia-a-dias dos trabalha-

dores na empresa, o sindicato se reuniu com a SBM e conseguiu algumas conquistas. Veja abaixo:

GLF - HORAS EXTRAS ACUMULADAS
A empresa nos informou que já esta sendo feito um

levantamento para que esta situação seja resolvida.
(Endireitadeira, trefilaria, armação de aço, treliça).

BEBEDOURO DO VESTIÁRIO CENTRAL
Foi instalado um bebedouro próximo ao local de

desjejum dos trabalhadores, para que todos tenham
acesso. Além disso, a empresa se comprometeu em
verificar a demanda e se adaptar.

INSALUBRIDADE DA ACIARIA
ELÉTRICA NA UNIDADE RESENDE

CAFÉ DA MANHÃ PARA OS
TRABALHADORES QUE SAEM

DE ZERO HORA

SETORES QUE NÃO TIRAM UMA
HORA DE REFEIÇÃO

Para solucionar o problema a empresa contratará
uma empresa de consultoria para reavaliar este caso
e que em breve este problema estará solucionado.

Segundo a empresa, este processo está em anda-
mento e já está sendo implantadas algumas ações,
pois é uma questão de orçamento e planejamento. E
na última reunião a empresa informou que até o dia
24 de outubro irá contratar uma turma para resolver
a situação.

ACIARIA ELÉTRICA - HOT-HIL
(BASE LÍQUIDO)

Em relação a este pro-
cedimento do HOT-HIL,
que é também conhecido
pelos trabalhadores como
"PÉ LÍQUIDO", a empresa
informou que um grupo de
pesquisadores fizeram vis-

tas em várias outras empre-
sas, e em suas aciarias, e
que é um procedimento
usado em vários lugares.

E essa semana o sin-
dicato irá fazer uma visi-
ta na área.

Para os trabalhadores
que não estão receben-
do o adicional de insa-
lubridade, a empresa
implantará um plano de
ação e será feito um ma-
peamento, com equipa-
mentos e elaboração de

laudos, para que estes
pagamentos sejam rea-
lizados.

O sindicato cobrou o
passivo e a empresa se
comprometeu em nego-
ciar após o pagamento
da insalubridade.

HORAS EXTRAS EXCESSIVAS NA
GLB/EXPEDIÇÃO

A SBM entrará em contato com o pessoal do refei-
tório para que prorrogue o tempo do café alguns
minutos, para que dê tempo dos trabalhadores que
saem de zero hora se alimentar.

Sindicato inicia negociação do
acordo do turno da SBM

A direção do sindica-
to e a SBM deram início
às negociações do acor-
do do turno dos traba-
lhadores de Barra Man-
sa e Resende em uma

reunião rel izada na
quarta-feira, dia 14.

Assim que tivermos
alguma proposta levare-
mos aos trabalhadores.

Lembrando que esta

diretoria defende o tur-
no de 6 horas por saber
que os trabalhadores só
tem a ganhar com uma
jornada de trabalho me-
nor. Mas negociaremos e

os trabalhadores irão
decidir. E o que for ne-
gociado para Barra
Mansa, será o mesmo
para a unidade de Re-
sende.

PERICULOSIDADE DOS ELETRICISTAS DA COMAU/SBM
A empresa informou ao sindicato que já está fazendo os cálculos da periculosidade e que, em breve,

realizará os pagamentos. Quando esse procedimento for encerrado, iniciaremos as discussões quanto
ao passivo da periculosidade, que os trabalhadores têm direito.


