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Janeiro, mês do
aposentado

A Saint Gobain não respeita a
legislação trabalhista, quando não
paga o adicional de periculosidade
aos eletricistas. E contratou uma
empresa de consultoria que emitiu
um laudo, afirmando que nenhum
eletricista tem direito a receber o
adicional de periculosidade.

A direção do Sindicato não re-
conhece este parecer, já que o
órgão competente para definir se
as atividades praticadas pelos ele-

Durante este um ano e três meses
de gestão, enfrentamos vários desafios,
ligados aos mais variados segmentos.
Infelizmente, muitos pensam que os apo-
sentados não precisam mais preocupar-
se com as mudanças ocorridas na sua
profissão e local de trabalho e os pro-
blemas relativos ao mercado como um
todo. Na verdade, todos sofrem, como
qualquer trabalhador brasileiro, os efei-
tos da política econômica recessiva.

Enfrentamos a cobrança arbitrária
da taxa de internação que  foi instituída
pela CSN e derrubada pela nossa dire-
toria, através do departamento jurídico
do nosso Sindicato. Todos sabem que a
direção da CSN tenta a cada momento
acabar com os direitos conquistados e
garantidos pelo Edital de Privatização. O
atendimento médico gratuito é um di-
reito assegurado e que deve ser respei-
tado por todos.

Enfim, encerramos o ano com o sen-
timento de que boas sementes foram
plantadas mas, que ainda precisamos
cuidar muito para que bons frutos se-
jam colhidos e que há várias vitórias ain-
da a conquistar, como a vinculação do
aumento do beneficio da CBS ao pes-
soal da ativa, aumento do benefício do
INSS igual ao aumento do salário míni-
mo e preservação dos direitos garanti-
dos no Edital de Privatização.

E hoje teremos o “Dia do Aposenta-
do”. O Sindicato pretende realizar um
evento especial para homenagear os
aposentados da nossa Região. Uma fes-

ta no Clube Umuarama
com lanche,  palestra show,
música, bingo, sorteios,
entre outras atividades.

Um forte abraço

Acaba de ser eleita a comis-
são que irá negociar a PLRE/
2008. E é composta pelos se-
guintes companheiros eleitos:
Anderson Luiz Oliveira (Área de
fundição), José Miguel de Almei-
da (Área de centrifugação),  –
Wallace Milane da Silva (Área

tricistas é periculosa ou não é a
Delegacia Regional do Trabalho.

Assim sendo, para resguardar
os direitos dos trabalhadores ele-
tricistas da Saint Gobain, o Sin-
dicato, além de tomar todas as
medidas legais cabíveis, já en-
viou a DRT/VR, o pedido de rea-
lização de perícia na empresa,
com o objetivo de caracterizar e
classificar ou determinar ativida-
de perigosa.

Saint Gobain
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de metalurgia e manutenção),
Sebastião José de Andrade
(Área das válvulas), Érika Joa-
na Pereira (Área administrativas
e RH). A primeira reunião da
nova comissão já está marcada
para o dia 12/2, às 9h no inte-
rior da empresa.

A direção do Sindicato rece-
beu denúncia dos trabalhado-
res sobre a necessidade de pa-
vimentação do piso; a constru-
ção da cabine para soldador; o
não pagamento da PLR; ofere-
cimento de refeição ou doação
de cesta básica; a reforma no
banheiro; insalubridade dos
funcionários que trabalham na
White Martins; e a insalubrida-
de do caldeireiro.

Metalúrgica São Pedro
Entre os vários problemas, a

empresa garantiu aos trabalha-
dores o pagamento da multa da
PLR, que deverá acontecer en-
tre os meses de janeiro e feve-
reiro, conforme a Convenção
Coletiva. E que também já está
providenciando a abertura de
conta salário para seus traba-
lhadores. O restante deverá
analisar as questões e apresen-
tar soluções ao Sindicato.
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Nos próximos dias
os metalúrgicos da Re-
gião Sul Fluminense
poderão acessar o
novo site da entidade.
A proposta é facilitar o
acesso a informações li-
gadas ao Sindicato, à
profissão e de interes-
se geral do trabalha-
dor.

Através do site, o tra-
balhador poderá tam-
bém acessar  a todas as
informações referentes
à política do sindicato,
sua diretoria, se sindi-
calizar pela internet, re-
ceber boletins eletrôni-
cos, participar de en-
quetes, dar e debater

Cadastro da Superonda estáCadastro da Superonda estáCadastro da Superonda estáCadastro da Superonda estáCadastro da Superonda está
suspenso até dia 15/2suspenso até dia 15/2suspenso até dia 15/2suspenso até dia 15/2suspenso até dia 15/2

Em função da gran-
de procura de trabalha-
dores para o cadastra-
mento no Sindicato
para a aquisição dos
serviços de internet
com desconto, o Sindi-
cato está suspendendo

sua opinião sobre as-
suntos polêmicos, entre
outras.

O site já está no ar
mas, ainda funciona-
rá em fase de experi-
ência e ajustes.

até o dia 15 de feve-
reiro de 2008 o cadas-
tramento de novos
usuários até que seja
regularizada a instala-
ção na residência da-
queles que já assina-
ram o contrato.

Será realizada ama-
nhã, dia 25/1, a eleição
da CIPA/2008. O Sin-
dicato dos Metalúrgicos,
alerta aos trabalhadores
sobre a importância

Metalúrgica Vulcano

A direção do Sindicato
esteve em reunião, dia
17/1, com a direção da
SBM para tratar de assun-
tos pendentes que estão
prejudicando os trabalha-
dores.  Entre eles, o atra-
so da implantação da
hora de intervalo de re-
feição do pessoal do tur-
no em algumas áreas e o
passivo; o atraso na en-
trega da cesta básica; e a
solução de problemas de
diferença salarial na área
da expedição. A empresa
se comprometeu em re-
solver os problemas.

O sindicato se reunirá
com a empresa no próxin-
mo dia 30/1, para tratar,
exclusivamente, do passi-
vo da hora de refeição.

ELEIÇÃO CIPA/2008
desse processo eleitoral,
e pede que votem na-
quele companheiro que
irá representá-lo, com
responsabilidade, junto
à empresa.

SBM

WHITE MARTINS
Eleição da CIPA

A eleição da CIPA,
gestão 2008/2009, vai
acontecer no dia 13 de
fevereiro de 2008. É im-
portante a participação
de todos os trabalhado-
res da empresa.

FUMECARP

A audiência, que tra-
taria sobre a situação da
empresa, que seria re-
alizada no último dia 17
de janeiro, foi adiada

Audiência adiada pela Justiça
pela justiça. Será mar-
cada uma nova data e,
assim que a justiça de-
terminar os trabalhado-
res serão comunicados.

AOS EX-FUNCIONÁRIOS DA COMAU

Continua aberto o
recadastramento dos
trabalhadores da Co-
mau que foram demiti-
dos no ano de 2007
para o pagamento do
resíduo da PLR/2007.
O trabalhador que de-
seja se recadastrar

RRRRResíduo da PLResíduo da PLResíduo da PLResíduo da PLResíduo da PLR
deve se dirigir à recep-
ção do Sindicato, no ho-
rário de 9 às 17h30 e
preencher o formulário.
O interessado deve tra-
zer seus documentos
pessoais.

O Sindicato informa
também que aqueles

que não possuem con-
ta corrente receberão
através de cheque ad-
ministrativo, após fa-
zer o seu recadastra-
mento.

Lembrando que
será pago no mês de
fevereiro.


