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A direção do sindicato, junto com o departamento jurídico, informa o andamento dos processos da uma hora de
refeição dos trabalhadores da Saint Gobain.

Duas audiências estavam marcadas, nos dias 19 e 22 de julho, mas só uma ocorreu. Veja o quadro abaixo:

Processo da hora de
refeição dos trabalhadores

da Saint Gobain

Processo  da 2º  Vara do Trabalho
Audiência dia 19 de julho

O Juiz marcou para o final de setembro a leitura da sentença, oportunidade em que ele dirá se o processo é ou
não procedente.

Processo  da 3º  Vara do Trabalho
As audiências foram marcadas para o dia 09 de setembro de 2010.

Foi adiada, pois a empresa não devolveu o processo à Justiça. Com isso, a Saint Gobain foi multada pelo Juiz, que
também determinou que esses processos fossem devolvidos em, no máximo, 48 h, proibindo os seus advogados de
retirarem o processo da secretaria da vara. As audiências foram marcadas para o dia 9 de setembro às 14h50.

PLRE  2010

Sindicato vai investir na formação da mão-de-obra
metalúrgica da região

O sindicato vem acom-
panhando notícias sobre o
crescimento da indústria no
país e a escassez de pes-
soal especializado para
atender à forte demanda no
mercado de trabalho,
principalmente nas áreas da
indústria, infraestrutura,
energia, petróleo e gás. Por
isso, decidiu investir na
mão-de-obra metalúrgica na
Região Sul Fluminense e
pretende criar cursos
profissionalizantes, através

de parceria com o SESI/
SENAI.

Segundo o presidente,
Renato Soares, isso
significa que, “muito em
breve, os trabalhadores e
seus filhos poderão contar
com opções de cursos
justamente nas áreas que
estão carentes de mão-de-
obra qualificada, com a
garantia de emprego,
através de parcerias pré-
estabelecidas com as
empresas da região”.

Segundo dados do
Ministério do Trabalho, o
Brasil tem concedido um
grande número de vistos a
trabalhadores estrangeiros,
em função da falta de mão-
de-obra qualificada, princi-
palmente no setor petro-

lífero.  Isso está ocorrendo
não pela falta de desem-
pregados dispostos a
ocupar essas vagas, e sim
pela falta de preparação e
experiência  que os tornem
capazes de assumir esses
postos de trabalho.

O sindicato e a direção da Saint Gobain iniciaram
as  negociações  do programa de PLRE 2010 dos
trabalhadores. Assim que tivermos mais informações,
publicaremos no boletim.
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