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Fique de olho: Processo da Hora de
Refeição da Saint-Gobain

Os trabalhadores que fizeram turno na Saint-
Gobain entre os anos de 2003 e 2007 devem se
informar sobre o andamento dos processos de
Intervalo de Refeição. É importante que esses
trabalhadores entrem em contato com o sindicato
para saberem em qual dos processos seu nome
está inserido e o andamento do mesmo. São
diversos processos que foram enviados para
diferentes Varas do Trabalho, logo possuem

Insalubridade na White Martins
O laudo apresentado pelo perito indicado pela

justiça não contempla todas as áreas que o
sindicato entende como insalubres. Nos dias da
perícia, algumas máquinas estavam,
curiosamente, desligadas, conforme já citado pelo
sindicato. Por isso, o laudo foi impugnado pelo
sindicato e aguarda a manifestação do perito.

Hora de Refeição da Cinbal
O processo de número 0047200-

77.2009.5.01.0343 do Intervalo de Refeição da
Cinbal, já teve parecer favorável nas primeira e
segunda instâncias (municipal e estadual,
respectivamente) e está em fase de conclusão
na terceira instância (em Brasília). Para maiores
informações procure pessoalmente o
departamento jurídico do sindicato, na Rua
Gustavo Lira, nº 9 - Centro, VR.
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entendimentos, despachos e tramitações
diferentes. São 10 trabalhadores por processo.

Alguns processos receberam parecer
favorável, porém a empresa recorreu, e outros
foram negados e o sindicato está recorrendo.
O atendimento aos trabalhadores está sendo
feito pela advogada Dra. Clayre, na sede de
Barra Mansa, na Rua Ary Fontenelle, 362 –
Estamparia, todos os dias, de 8h às 12h.

Sindicato na luta
por melhorias na

Saint-Gobain
O sindicato vem

mantendo o diálogo com
a direção Saint-Gobain
no intuito de sanar os
problemas denunciados
pelos trabalhadores, pois
entende-se que o diálogo
é o melhor caminho.

No caso da área de
descarga de carvão,
na qual foi trocada a
marca da máscara de
proteção e os traba-
lhadores reclamaram da
má qualidade da nova.
A empresa informou
que já voltou a comprar
a marca anterior.

Outra questão é o
caso dos trabalhadores

da centrifugação,
máquinas e cimen-
tação, que estão com
excesso de carga
horária. A empresa se
comprometeu em fazer
uma reunião com o
sindicato, ainda esta
semana, para resolver
esta situação.

Em abril, o sindicato
entrou na justiça contra a
medida interna absurda
que a Saint-Gobain
implantou para os casos
de dispensa médica.
Estamos acompanhando
o andamento do processo
e informaremos qualquer
novidade.

PLR dos ex-funcionários da Cinbal
O sindicato está convocando todos os ex-

funcionários da Cinbal/Masafer, que não
receberam o pagamento da PLR para entrarem
com uma ação na justiça, pois a empresa não está
cumprindo o Acordo e não quer pagar o que deve
aos trabalhadores. Se você é associado e está nessa
situação, vá ao departamento jurídico do sindicato,
na Rua Gustavo Lira, nº 9 - Centro, VR.
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Comunicamos aos traba-
lhadores da NSC/MV a empresa
não está autorizada a praticar o
Banco de Horas. O Acordo de
Trabalho que regulamentava sua
existência expirou-se em 1º de
junho de 2013 e não foi
renovado. Caso o Banco de

Banco de Horas da
NSC/MV não existe!

Acordo de
Turno da

Votorantim
Os t raba lhadores  da

Votorantim estão ligando
para  o  s ind i ca to  para
saberem o andamento das
negociações do Acordo de
Turno  da  empresa .
Informamos a todos que o
vencimento do mesmo é em
novembro  de  2013.
Esperamos que a empresa
abra as negociações em
breve, para que possamos
reso l ve r  i s so  an tes  do
vencimento.

Denúncias na
Taks Power
A direção do Sindicato

recebeu  denúnc ias  dos
trabalhadores que algumas
i r regu la r idades  es tão
acontecendo na empresa.

Estamos averiguando e
logo daremos um retorno
aos trabalhadores.

Horas ainda esteja sendo
praticado pela empresa, o tra-
balhador deve comunicar ao
sindicato, que entrará com denúncia
junto ao Ministério do Trabalho.
Veja abaixo o ofício enviado à
empresa pelo sindicato informando
o fim do Banco de Horas:
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