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É isso mesmo. Segundo a Lei n°
5.243, de 14 de maio de 2008, a
terça-feira de carnaval é feriado es-
tadual e as empresas deverão con-

Terça-feira de carnaval
é feriado estadual

A empresa irá se reunir com a
direção do sindicato hoje (9) para
discutir e solucionar o problema da
prática do turno na fundição pesa-

Informativo Semanal do Sindicato dos Metalúrgicos da Região Sul Fluminense

Saint-Gobain

Trabalhadores
devem receber
R$ 424,00, em
duas parcelas

Falta de uniformes
na Comau/SBM

ceder o dia aos seus trabalhadores
ou pagar o dia trabalhado mais a
bonificação de 100%.

Estamos atentos!

Multa da PLR

Conforme a cláusula terceira
da Convenção Coletiva 2009/
2010, as empresas que não têm
programa de PLR deverão pagar
uma multa da PLR é de R$
424,00 reais, sendo que esse
valor deverá ser pago em duas
parcelas, nos meses de fevereiro
e março de 2010.

Turno na fundição pesada
da sem acordo prévio.

Esperamos que a empresa venha
negociar com uma proposta para
resolver a situação.

Recebemos reclamações que a Co-
mau/SBM não está fazendo a distri-
buição dos uniformes conforme a ne-
cessidade dos companheiros, atrasan-
do muito na entrega, principalmente
para os trabalhadores da manutenção.

Os uniformes já estão rasgados e
desgastados pelo uso do dia a dia e

alguns trabalhadores estão usando
uniformes de companheiros de ou-
tras áreas.

Esperamos que a empresa se or-
ganize para resolver o problema, já
que os trabalhadores têm que usar
os uniformes e não pode ser nas con-
dições que estão.

Férias coletivas
do sindicato

A direção do Sindicato co-
munica aos seus associados
que no período de 12 a 21 de
fevereiro os funcionários da
entidade estarão de férias coleti-
vas, voltando as atividades a par-
tir dia 22 de fevereiro.

PPR da Votorantim
A empresa informou ao sindicato que esta finalizando a apuração das metas e,

assim que for concluído, convocará a comissão e o sindicato para apresentação
do resultado e, logo após, informará aos trabalhadores.

Lembrando que o pagamento será efetuado no dia 26 de fevereiro.
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NOVO CONVÊNIO

PLR 2010 na Ease Esclarecimento

Desconto

O sindicato estará se reunindo com a empresa, após
a semana do carnaval, para discutir assuntos que dizem
respeito aos trabalhadores.

Sindicato e Work
Engenharia se reunirão nas

próximas semanas

O sindicato e a empresa fecharam as metas e
critérios para a PLR 2010, que será de um salário
base. A empresa se comprometeu em informar aos

trabalhadores as metas e critérios.

A empresa pagou um
adiantamento, mas o sin-
dicato e a Ease não con-
cluíram o acordo que da-
ria direito ao adiantamen-
to. Com isso, a empresa
descontou os valores na
PLr dos trabalhadores.

O sindicato está em
contato com a empresa
para que o desconto seja
revisto, mas ainda não há

nada concreto.
Atenção empresas: sa-

lário mínimo é de R$ 510
Algumas empresas de

Barra Mansa estão pagando
um salário inferior ao salá-
rio mínimo, o que é ilegal,
já que a Constituição Fede-
ral garante que as empresas
não paguem um valor me-
nos que o salário mínimo
aos seus trabalhadores.

No dia 29 de setembro de 2009, a direção do
sindicato publicou um boletim comunicando o aci-
dente da trabalhadora Ivonéia Aguiar Fernandes  com
a informação que ela estaria atravessando a rua no
momento do acidente.

E após a apuração foi constatado que a Sra. Ivo-
néia não estava atravessando a rua, e sim caminhan-
do pelo lado esquerdo da rua, sendo atropelada por
trás por uma empilhadeira.

A direção do Sindicato
estará se reunindo com a
direção da empresa WORK
ENGENHARIA, entre os

dias 23 e 24 de fevereiro
de 2010, para tratar de as-
sunto referente ao dia a dia
do trabalhador.

Sindicato e Metalúrgica Vulcano se
reunirão para discutir
algumas pendências Trabalhadores da Cyltest

conquistam cesta básica e
plano odontológico

Os trabalhadores reivin-
dicaram e a direção do sin-
dicato buscou a empresa,
em 2009, para discutir a
implantação do plano
odontológico e a conces-
são de cesta básica.

E desde janeiro de
2010, os ajudantes estão
recebendo mais R$ 60,00
e os profissionais recebem
R$ 40,00, que foram incor-
porados aos salários e in-
cidirão em férias, horas
extras, 13° salário e FGTS.

Além disso, a empresa
implantará, no próximo
mês, o plano odontológi-
co, que foi concedido por
meio do convênio do sin-
dicato com a Uniodonto,
onde a empresa subsidia-
rá o valor do plano para
seus trabalhadores

Essa é uma grande con-
quista para os trabalhado-
res e mostra a importân-
cia da união com o sindi-
cato para aumento dos be-
nefícios.

Cilbras
Eleição da Cipa

A eleição da Cipa da
empresa será nesta quarta-
feira, dia 10. E é importan-
te que os trabalhadores

participem e escolham re-
presentantes comprometi-
dos com a segurança do
ambiente de trabalho.

Processo de insalubridade
Alguns trabalhadores

estão perguntando sobre o
processo de insalubridade
movido pelo sindicato con-
tra a empresa.

 Pedimos aos trabalha-
dores que procurem o de-
partamento jurídico do sin-
dicato para obter informa-
ção.

Eleição da  CIPEleição da  CIPEleição da  CIPEleição da  CIPEleição da  CIPA na ProsiferA na ProsiferA na ProsiferA na ProsiferA na Prosifer
A direção da empresa enviou ofício ao sindicato comunicando a eleição da CIPA para gestão 2010/2011, que

será realizada no dia 16 de fevereiro, de 8h às 16h. O compromisso com a segurança do trabalhador deve ser
prioridade, portanto, escolha bem seu candidato e não deixe de participar.


