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A II conferência municipal de Meio
Ambiente de Barra Mansa no Sest
Senat realizada no ultimo dia 10
de Dezembro, iniciou as 08h30min
e encerrou às 16h30min e teve na
programação os seguintes temas
abordados SISNAMA – Sistema
Nacional de Meio Ambiente, Barra
Mansa e a Sustentabilidade Distrital
e para a conferência Estadual de

Meio Ambiente, representantes da
sociedade Civil para o
CONDEMA-BM e a Renovação do
Fórum da Agenda 21. Na
composição das entidades titulares
me articulei com outras entidades
para garantir a presença da
entidade. O sindicato foi indicado
e eleito pelos (as) conferencistas
entre as sete entidades titulares.

Sindicato tem sucesso total com Natal do
Metalúrgico!

A primeira edição do Natal do Metalúr-
gico foi realizada na manhã do último dia
12, na Praça Juarez Antunes. Milhares de
metalúrgicos compareceram  e se diverti-
ram com a distribuição de brinquedos para
a criançada e, claro, com
o sensacional bingo que
distribuiu quatorze prêmi-
os, entre eles um carro
zero quilômetro, que ficou
com nosso companheiro
Cláudio Pereira Batista.

Cláudio recebe o carro do presidente
Renato Soares e do diretor Bartolomeu
Citeli. Ao lado, o carro e os companheiros,
com suas famílias, durante o evento.



Votorantim
Periculosidade
Depois de varias reuniões entre
sindicato e a direção da Votorantim
será estendido a todos os
eletricistas da planta de Resende
que se enquadrarem no laudo os
30 % de periculosidade e os
eletricistas que não se enquadram
receberão uma média de 36 horas
mensais e os trabalhadores da
usina de Barra Mansa que
recebiam 30% de media também
passarão a receber a media de 36
horas mensais . Desta forma todos
os eletricistas passarão  receber

30% do salário ou media de 36
horas.
Insalubridade
Os trabalhadores que não se
enquadram no laudo, e recebem
insalubridade não perderão pois
será transformado de insalubridade
para vantagem pessoal.

O sindicato estará  convocando os
trabalhadores para uma
assembléia na segunda quinzena
de janeiro após o retorno do
recesso .Aguardem.

Litografia Valença
A direção do sindicato se reuniu
na última semana com repre-
sentantes da Litografia Valença,
para dar continuidade as nego-
ciações.
Nesta reunião alguns pontos da
pauta já ficaram com datas
definidas para pagamentos e
implantação como:
• Plano de Saúde – A empresa
comunicou que ainda existe pen-
dências a serem definidas para a
implantação, como: A escolha
entre dois planos, em analise
com a direção da empresa, e o
plano de cobertura e detalhes
administrativo. Se
comprometendo em implantar o
plano de saúde para os
trabalhadores, a partir de Janeiro

de 2011.
* Multa da PLR – Ficou definido
que o pagamento será conforme
convenção coletiva 2010/2011.
Pagamento da 1ª parcela em
fevereiro e a 2ª em março de
2011.
* Trabalhadores sindicalizados
Será depositado na conta até o
dia 20 de Dezembro de 2010
para os associados que tiveram
desconto indevido.
* Bebedouro – A empresa já
autorizou a compra, e será
instalado ainda este ano.
Vejam outros pontos discutidos:
• Acordo do turno revezamento–
A direção do sindicato
apresentou para empresa
duas tabelas de turno de

Saint Gobain
Trajeto mais rápido e seguro

A direção do Sindicato após ouvir os trabalhadores que moram nas
proximidades do fórum, está solicitando a direção da empresa a
possibilidade de abrir um caminho entre o muro do SESI e o pátio de
carretas para facilitar o trajeto dos ciclistas e pedestres, pois além de
diminuir o percurso também é mais seguro, evitando que os mesmos
transitem pela avenida principal que da acesso ao centro da cidade.

Este ano que se finda tivemos
muitas vitórias e demos passos
importantes para continuarmos
obtendo vitórias para a família
metalúrgica.
     Um Feliz Natal  e um
                    Próspero Ano novo

PROSIFER  PLR DOS
DEMITIDOS DO ANO DE
2009
O Sindicato esteve na empresa para
obter informações sobre o pagamento
da PLR, dos demitidos no ano de 2009,
a direção da empresa informou que o
trabalhador que estiver envolvido, pode
entrar em contado com a direção da
empresa, que o pagamento será
efetuado a partir do dia: 16/12/2010 e
o pagamento da PLR/referente ao ano
de 2010 será efetuado na mesma data,
este só para quem esta na ativa.

revezamento e a empresa se
comprometeu em dar um parecer
definitivo na 2ª quinzena de Janeiro de
2011.
. Laudo de insalubridade – Está sendo
analisado pelo departamento jurídico e
de saúde do sindicato.
• Banco de Horas – A Litografia Valença
solicitou a negociação da criação de um
banco de horas, o sindicato após resolver
outras pendências com a empresa, irá
levar para a apreciação dos
trabalhadores a proposta da empresa .

CALUSIM
13º. SALÁRIO
Em conversa com os trabalhadores, na portaria
da empresa, o Sindicato foi questionado por
alguns trabalhadores sobre o pagamento do 13º,
e fomos informados que a empresa efetuará no
dia: 20/12/2010. Integral.

O sindicato entrará em recesso a partir do dia  20 de dezembro
e retornará no dia 10 de janeiro de 2011.
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