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A Companhia Vale do Rio
Doce (CVRD) deve ser devol-
vida ao controle do Estado
brasileiro? Deve voltar a ser
uma empresa pública? É
uma resposta a essas per-
guntas que a Campanha A
Vale é Nossa quer ouvir da
população no plebiscito po-
pular a ser realizado entre os
dias 1º e 7 de setembro.

PRIVATIZAÇÃO FRAUDULENTA
O principal objetivo é de-

nunciar a fraude da privati-
zação da Vale do Rio Doce,
leiloada em 1997 pelo go-
verno FHC. Na época a em-
presa foi vendida por R$ 3,3
bilhões, enquanto seu patri-
mônio era calculado em R$
92,6 bilhões. Ao contrário do
que o governo afirmava, a
empresa estava longe de dar
prejuízo ou ser um mero far-

do para o Estado. Já nos
anos 90, a empresa era a
maior mineradora do mun-
do, com U$ 6 bilhões de lu-
cro apenas em 1995 – sen-
do 55% do mercado externo.
O lucro acumulado entre
1998 e o primeiro semestre
de 2006 soma nada menos
que R$ 32 bilhões. Só no ano
passado, a empresa teve re-
sultado récorde, lucrando R$
13,4 bilhões.

PERGUNTAS DO PLEBISCITO

Plebiscito será realizado na Semana da PátriaPlebiscito será realizado na Semana da PátriaPlebiscito será realizado na Semana da PátriaPlebiscito será realizado na Semana da PátriaPlebiscito será realizado na Semana da Pátria

Você concorda
que a Compa-
nhia Vale do
Rio Doce, patri-

mônio construído pelo
povo brasileiro e priva-
tizada em 1997, deva
continuar nas mãos do
capital privado?

Você concorda que o go-
verno continue priorizan-
do o pagamento dos ju-
ros da dívida pública

deixando de investir em traba-
lho, saúde, educação, mora-
dia, saneamento, reforma
agrária, água, energia, trans-
porte, ambiente saudável?

Você concorda que a ener-
gia elétrica continue sen-
do explorada pelo capital
privado, com o povo pa-

gando até oito vezes mais que
as grandes empresas?

Você concorda com a
proposta de reforma da
Previdência que retira

direitos dos trabalhadores da
aposentadoria?
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O Sindicato dos Metalúr-
gicos vem esclarecer aos tra-
balhadores da SBM sobre as
negociações em relação a
1 hora de refeição do pes-
soal do turno.

O Sindicato buscou o
caminho da negociação
com a direção da SBM, ini-
ciando até com certo avan-
ço, em relação a outras
empresas. A direção da
empresa reconheceu a ile-

galidade do acordo assina-
do do turno que limitou em
meia hora o horário de re-
feição. Se comprometendo,
inclusive, em restabelecer a
1 hora de refeição e pagar
o passivo desse direito.

A cada reunião que sur-
gia com a direção da em-
presa, o Sindicato procura-
va manter o trabalhador in-
formado com nitidez e
transparência. Só que, por

várias vezes, durante oito
meses, várias reuniões fo-
ram adiadas por parte da
empresa e assim criou-se
um impasse.

No dia 11 de agosto
houve mais uma reunião
com a direção da SBM para
discutir novamente o assun-
to, quando a empresa ale-
gou ter passivos e relatórios
prontos para apresentar ao
Sindicato, mas pediu um

prazo de 30 dias e não o
cumpriu.

Por conta dessa falta de
respeito, o Sindicato deter-
minou ao seu departamen-
to jurídico que tomasse as
medidas legais cabíveis
para o ajuizamento das
ações na Justiça do Traba-
lho, cobrando o restabele-
cimento da 1 hora de refei-
ção, bem como o seu pas-
sivo dos últimos cinco anos.
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O que é:
Se o trabalho é realizado
a noite, o trabalhador tem
o direito de receber uma
compensação, tanto em
horas como em salário,
pelo seu trabalho.
Quem tem direito:
Todos os que trabalham
em atividades urbanas en-
tre 10h da noite e às 5h da
manhã, atividades agríco-
las entre 9h da noite e às
5h da manhã e atividades
pecuárias entre 8h da noi-
te e às 4h da manhã.
Como funciona:
a) hora noturna:
A hora normal tem dura-
ção de 60 minutos e a
hora noturna, por disposi-
ção legal, nas atividades
urbanas, é computada
como sendo de 52 minu-
tos e 30 segundos. Assim

sendo, considerando o
horário das 10h da noite
às 5h da manhã, temos 7
horas-relógio, que corres-
pondem a 8 horas de tra-
balho noturno. Isto é feito
porque o trabalho à noite
é mais cansativo do que
durante o dia.
b) Valor da hora tra-
balhada:
Acréscimo (chamado adi-
cional noturno) de 20% (*)
sobre as horas trabalha-
das. Este critério não se
aplica se o trabalho for
executado em revezamen-
to semanal ou quinzenal.
Quando o trabalhador re-
cebe o adicional noturno,
esta percentagem tam-
bém será incorporada nos
demais recebimentos
como férias, 13º salário,
FGTS etc.

Desde 2001, os traba-
lhadores do turno da
Saint Gobain, através de
acordo coletivo assinado
pela diretoria anterior, vi-
eram praticando 30 mi-
nutos de refeição ao invés
de 1 hora, conforme as-
segura o art. 71 da CLT. A
Empresa alega que esta-
ria supostamente autori-

SAINT GOBAIN

zada pelo Ministério do
Trabalho, para praticar
essa meia hora de refei-
ção, prejudicando os tra-
balhadores. O Sindicato
está tomando as medi-
das legais cabíveis e em
breve, estará informando
aos trabalhadores sobre
os encaminhamentos ju-
rídicos a serem tomados.

A direção da empresa procurou o Sindicato para fazer
um termo aditivo do acordo coletivo 2007/2008. O sin-
dicato providenciou toda a documentação, porém, até o
fechamento deste boletim, a empresa não enviou o acor-
do assinado. Os trabalhadores já estão cansados de pro-
messas não cumpridas.

Intransigente e autori-
tária está sendo a postu-
ra da direção da Meta-
no que, até agora, não
definiu data da reunião
com o Sindicato para dis-
cutir as PLR´s atrasadas.
Avisamos que esta dire-

Convertedora MetanoConvertedora MetanoConvertedora MetanoConvertedora MetanoConvertedora Metano
ção deverá tomar as de-
vidas providências já que
o profissional responsá-
vel por este assunto na
empresa nunca está pre-
sente ou se nega a rece-
ber os representantes do
Sindicato.

PARTEMECPARTEMECPARTEMECPARTEMECPARTEMEC
Cadê o acordo?Cadê o acordo?Cadê o acordo?Cadê o acordo?Cadê o acordo?

Representantes do Sindi-
cato estiveram na empresa,
na tentativa de agendar
uma reunião para discutir o
acordo coletivo 2007/
2008, horas extras fora do
cartão, cesta básica, plano
de saúde e a PLR.

Infelizmente, o Sindicato
não conseguiu estabelecer
uma data para a reunião já

FUNDIÇÃO NÃO FERROSOSFUNDIÇÃO NÃO FERROSOSFUNDIÇÃO NÃO FERROSOSFUNDIÇÃO NÃO FERROSOSFUNDIÇÃO NÃO FERROSOS
que a direção da empresa
não apontou interesse em
discutir essas questões. De-
monstrando assim descaso
e falta de respeito com os
trabalhadores da empresa.
A situação foi informada
para alguns companheiros,
durante o horário do almo-
ço. O Sindicato vai tomar as
devidas providências.

NOVNOVNOVNOVNOVA SENA/SBMA SENA/SBMA SENA/SBMA SENA/SBMA SENA/SBM
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O Sindicato dos Meta-
lúrgicos recebeu denúnci-
as dos trabalhadores da
empresa Nova Sena, na
portaria da SBM, que há
alguns meses a distribui-
ção de Vale-Transporte
vem sendo feita com atra-
so de até 10 dias. O que é

uma falta de respeito aos
trabalhadores.

O Sindicato alerta
que, futuramente, os fun-
cionários da empresa se-
rão chamados para dis-
cutir a sua filiação a este
Sindicato, já que são me-
talúrgicos.

HORÁRIO DE REFEIÇÃOHORÁRIO DE REFEIÇÃOHORÁRIO DE REFEIÇÃOHORÁRIO DE REFEIÇÃOHORÁRIO DE REFEIÇÃO

O Sindicato se reuniu com a direção da empresa para
discutir sobre as verbas rescisórias que não foram pagas
aos funcionários. Nesta terça-feira, dia 28, a empresa se
comprometeu com o Sindicato em pagar os funcionários
até a próxima sexta-feira, dia 31 de agosto.

MASTERTEMPMASTERTEMPMASTERTEMPMASTERTEMPMASTERTEMP

O Sindicato, durante ro-
tina na portaria da SBM, foi
informado pelos trabalha-
dores que a empresa MCE-
SUL vem cometendo irregu-
laridades em relação às ho-
ras extras. O trabalhador
que cumpre jornada diurna,
de 7h às 17h, tem saído às
18h30. E está tendo o seu
cartão de ponto recolhido,
sendo as próximas horas
exercidas anotadas em ca-
dernetas particulares. Isto re-

Horas extras fora do cartãoHoras extras fora do cartãoHoras extras fora do cartãoHoras extras fora do cartãoHoras extras fora do cartão
MCESUL/SBM

presenta um prejuízo na con-
tribuição previdenciária, no
FGTS, na média de valores
para fins de cálculos de féri-
as e 13º salário, além de
causar prejuízo também na
rescisão contratual.

Mesmo a empresa não
fazendo parte da base
deste Sindicato, esta dire-
ção cobrará da SBM, na
próxima reunião, uma
medida que não prejudi-
que o trabalhador.


