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SAINT
SAINT--GOBAIN

COMAU/SBM

Diferença de salário dos líderes
e periculosidade dos eletricistas

SUPERVISOR
ARROGANTE

A direção do Sindicato vai tomar providências e cobrar da direção da empresa Saint Gobain
a promessa feita em dezembro de
se fazer um estudo sobre a questão da diferença de salário dos

líderes. Na época, a empresa se
comprometeu em, no máximo, janeiro dar solução a questão. Porém os trabalhadores estão reclamando que, até hoje, a empresa
ainda não resolveu o problema.

Folga dos trabalhadores
da Centrifugação
Os trabalhadores da Centrifugação da Saint Gobain, que fazem turno de 6 horas, denunciam que constantemente tem que
trocar seu dia de folga. As folgas, que antes eram no domin-

go, agora só podem ser tiradas
em dia de semana, na segunda
ou terça-feira. O Sindicato cobrará da empresa uma resposta aos
trabalhadores para a mudança
das folgas.

Horário de lanche
Os trabalhadores pediram e
o Sindicato encaminhará para
a empresa a necessidade de
um lanche para o primeiro turno, que pega no horário de
6h30 às 12h30.

Além disso, os trabalhadores que
pegam no segundo turno, de 12h30
às 18h30, reclamam que quando
há prorrogação da jornada em 1
horas eles não tem um intervalo
para o lanche.

CILBRAS

Transporte precário
Trabalhadores denunciaram as
condições precárias dos ônibus que
transportam os funcionários da empresa Cilbras, que geralmente estão
quebrando no meio do trajeto na ida
ou na volta para casa. Até as peças

já se soltaram durante o percurso. O
que tem causado atrasos.
O sindicato está cobrando da empresa a solução do problema, até porque se trata também da segurança dos
trabalhadores.

Após diversas denuncias dos trabalhadores da Comau, da área da
manutenção, sobre problemas de
relacionamento com um supervisor,
o Sindicato dos Metalúrgicos cobrou dos representantes da empresa, uma solução para o problema
já que afetava vários funcionários.
A empresa informou ao sindicato que, em breve, haverá modificação na supervisão e, enfim, a solução deste problema.

SBM ADIA REUNIÃO
A direção da SBM solicitou ao
Sindicato dos Metalúrgicos o adiamento da reunião sobre o passivo da uma hora de refeição dos
trabalhadores do turno, que estava marcada para o dia 26 de fevereiro. O adiamento se deu em
função dos lamentáveis acontecimentos na semana da data da
reunião. A nova data da reunião
será na próxima quarta-feira, dia
12 de março.

CAL
USIN
CALUSIN
REFEIÇAO
A direção do sindicato discutiu
com a empresa a implantação do
almoço para os trabalhadores. E,
em breve, será concedido aos trabalhadores.
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Partemec

INFORMES

PLR‘s atrasadas acumulam R$ 1.475,00

Fumecarp

O Sindicato dos Metalúrgicos informa para todos os trabalhadores da Partemec que
trabalham ou trabalharam no
período de 2000 à 2007, integralmente, que os valores das
PLR‘s atrasadas acumularam o

valor de R$ 1.475,00. O departamento jurídico do sindicato está atento para que não haja
nenhuma tentativa de manobra
por parte da direção da empresa que possa prejudicar os
funcionários.

IMV retoma suas atividades
A empresa IMV, (INDUSTRIA
METAL DO VALE), passou recentemente por um processo de reformas em geral de seu forno elétrico.
Com trocas de refratários, investimentos em equipamentos modernos, novos contratos de pessoal
para a ampliação de seu quadro e

inspeção em geral. Em reunião realizada com Sindicato dos Metalúrgicos e uma comissão de trabalhadores, a direção da IMV informou
que, em breve, estará retomando
suas atividades, estará dando como
prioridade a regularização do pagamento dos funcionários.

ELEIÇÃO DDAA CIP
CIPAA NA CILBRAS
No dia 13 de Fevereiro o sindicato participou da eleição da CIPA.
Participaram treze candidatos e foram eleitos como titulares os seguintes candidatos: Raimundo Honorato (produção), Alexon Ribeiro

(Produção), Juarez Cassimiro (Almoxarifado), Fabíola Nardy (Engenharia) e Moacir Silva (produção).
A comissão organizadora informou
que a posse será logo após o termino da SIPAT.

Justiça rremar
emar
ca
emarca
audiência
A direção do sindicato está
vendo a possibilidade de antecipar a audiência na justiça
que vai tratar da homologação dos trabalhadores da Fumecarp. Por enquanto, a audiência está marcada para o
próximo dia 29/5.
Outra questão é a venda
do terreno, em que o sindicato está solicitando junto à
Justiça uma definição para
que aconteça antes da próxima audiência já que a Cooperativa de Leite de Barra
Mansa já se manifestou, através de documento, o interesse na compra do terreno.
Caso isto não aconteça, entraremos com um pedido de
realização de leilão para que
os trabalhadores possam receber seus direitos.

VOCÊ SABIA?
... que o Art. 134 da CLT garante que as férias serão concedidas por ato do empregador em um só período nos 12
meses subsequentes à data em
que o empregado tiver adquirido o direito. Como traz o mesmo art. em seu parágrfo 1º,

poderão ser concedidas em dois
períodos, somente em casos excepcionais, nenhum inferior a
10 dias.
Traz ainda no parágrfo 2º
que aos menores de 18 anos e
maiores de 50, as férias serão
concedidas em uma só vez.

A concessão das férias será
comunicada por escrito ao empregado com antecipação, no
mínimo, de 30 (trinta) dias.
Ainda é importante dizer que
se vencer sua segunda férias e
a anterior não tiver sido gozada, deverá ser paga em dobro.
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