
O sindicato já firmou um com-
promisso com os trabalhadores de
negociar os mesmos direitos do
acordo do turno para os trabalha-
dores de Barra Mansa e Resende,
e a empresa já está ciente.

Acordo de turno da SBM

Sindicato se reúne com a
empresa Saint-Gobain

E mesmo defendendo o retor-
no do turno de 6 horas, o sindi-
cato se reunirá com a direção da
SBM no dia 4 de novembro para
apreciar a proposta que a em-
presa levará para a renovação

do turno de 8 horas.
Caso a empresa apresente uma

proposta que possa ser levada para
apreciação dos trabalhadores, o sin-
dicato convocará uma votação.
Aguardem mais informações.

Em reunião com a empresa Saint-Gobain nesta terça-feira, dia 27, o sindicato cobrou a questão do
realinhamento e enquadramento salarial dos funcionários, a empresa respondeu que fez um levantamen-
to geral desta situação e que no máximo no mês de janeiro de 2010 irá resolver estas questões.

Outro assunto discutido foi os valores da PLRE/2009, tendo em vista que muitos trabalhadores estão
preocupados com o restante que tem a receber.

A empresa informou que aguardará o fechamento das metas no mês de dezembro para informar aos
trabalhadores esses valores.

E após o fechamento das metas, o sindicato se reunirá com a empresa, aguardem!

PLRE 2009

Vejam o que diz a Súmula n°360 do Tribunal Superior do Trabalho

Processo da hora de refeição
O sindicato está aguardando o ofício do Ministério do Trabalho para se manifestar em relação a afirma-

tiva da empresa de que tinha autorização daquele órgão para aplicação de apenas meia hora de refeição.

TURNOS ININTERRUPTTURNOS ININTERRUPTTURNOS ININTERRUPTTURNOS ININTERRUPTTURNOS ININTERRUPTOS DE REVEZAMENTOS DE REVEZAMENTOS DE REVEZAMENTOS DE REVEZAMENTOS DE REVEZAMENTOOOOO. INTERV. INTERV. INTERV. INTERV. INTERVALALALALALOS INTRAJORNADOS INTRAJORNADOS INTRAJORNADOS INTRAJORNADOS INTRAJORNADA EA EA EA EA E
SEMANASEMANASEMANASEMANASEMANAL (mantida) - Resolução 121/2003, DJ 19,20 e 21 de novembro de 2003 - A
interrupção do trabalho destinada a repouso e alimentação, dentro de cada turno ou o
intervalo para repouso semanal, não descaracteriza o turno de reveza-
mento com jornada de 6 horas previsto no art. 7°, XIV, a CF/1988.
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REAJUSTE SALARIAL
Após várias reuniões, a Calusin

confirmou que o adiantamento
concedido em outubro de 2008, de
5%, foi uma antecipação e não
uma bonificação. Porém, o sindi-
cato garantiu junto à empresa uma
bonificação de 5% de reajuste so-
bre os salários dos trabalhadores,
que será concedida a partir do mês
de novembro de 2009.

Essa é uma grande vitória, já
que esse reajuste será aplicado em
cima dos salários já reajustados
conforme a convenção coletiva de
2009.
PAGAMENTO DE PLR
Mais uma vitória dos trabalha-

dores e do sindicato.
Em reunião com o sindicato a

Sindicato se reúne com Calusin
para discutir pendências

Calusin, que não havia quitado
a PLR dos trabalhadores demiti-
dos, irá efetuar o pagamento dos
valores devidos aos companhei-
ros.

Esses trabalhadores deverão
procurar o escritório da empre-
sa para receberem sua PLR.

IMPLANTAÇÃO DA
CIPA

O processo de implantação da
CIPA terá início no dia 3 de no-
vembro, conforme compromisso
firmado pela empresa com o sin-
dicato.

Fiquem atentos e participem do
processo, pois a empresa convo-
cará a eleição por meio de edi-
tal, que será colocado em seu
quadro de aviso.  Participem!
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Uma decisão da Justiça do Tra-
balho, no processo movido pelo sin-
dicato, impede que a CSN conti-
nue cobrando o reconhecimento de
firma dos atestados médicos apre-
sentados pelos trabalhadores.

Segundo a decisão, a prática,
além de ilegal, é onerosa para o

Decisão judicial impede que CSN cobre
reconhecimento de firma nos atestados médicos

trabalhadores, que tem que pagar
o valor para o reconhecimento da
firma, que custa cerca de R$ 5,00.

A sentença ainda fixa uma
multa diária de R$ 10.000,00,
caso a CSN descumpra a decisão.

Caso as empresas de Barra
Mansa continuem praticando essa

medida ilegal, serão obrigadas a
responder judicialmente.

A direção do sindicato firmou
um compromisso com os traba-
lhadores, de lutar por seus direi-
tos, e vem cumprindo o compro-
misso com determinação e seri-
edade.

 VALE -TRANSPORTE
Ficou definido que a partir do mês

de outubro a empresa fará a reposi-
ção dos vales dos trabalhadores que
fizerem horas extras nos finais de se-
mana ou feriados. As recargas dos
cartões serão feitas no mês subse-
qüente.

E apenas no mês de outubro, os
valores dos vales utilizados para as
horas extras serão creditados junto
ao pagamento do mês.

PENDÊNCIAS
Outras questões como implanta-

ção do almoço serão negociadas
posteriormente, pois  a empresa ale-
ga a impossibilidade  de atender esta
reivindicação no momento.

Em breve, voltaremos a negociar
e informaremos aos trabalhadores.

SERRALHERIA METALFRAN
ELEIÇÃO CIPA GESTÃO 2009/2010

Será realizada no dia 6 de novembro, de 8h às 16h, a
eleição da CIPA - GESTÃO 2009/2010. As inscrições já se
encontram abertas e todos os funcionários têm o direito de
se candidatar.

É importante que os trabalhadores participem e votem em
candidatos comprometidos com a segurança do trabalhador.

O sindicato firmou convênio com
a PSICOCLIN - CLÍNICA DE PSI-
COLOGIA E PSICANÁLISE, na
Rua Tenente José Eduardo, 60, Ano
Bom, anexo ao Centro Médico da
Casa de Saúde  Santa Maria, tele-
fone 3324 9145. A clínica oferece
40% de desconto  nos serviços de
Psicologia e Psicanálise para os só-
cios do sindicato.

Convênio
PSICOCLIN


