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Votação do turno de 6 horas
Mais saúde e Qualidade de vida

Os metalúrgicos da empresa Saint Gobain irão decidir na próxima quarta-feiraOs metalúrgicos da empresa Saint Gobain irão decidir na próxima quarta-feiraOs metalúrgicos da empresa Saint Gobain irão decidir na próxima quarta-feiraOs metalúrgicos da empresa Saint Gobain irão decidir na próxima quarta-feiraOs metalúrgicos da empresa Saint Gobain irão decidir na próxima quarta-feira
sobre o acordo do turno de revezamento. O que está em questão é a manutençãosobre o acordo do turno de revezamento. O que está em questão é a manutençãosobre o acordo do turno de revezamento. O que está em questão é a manutençãosobre o acordo do turno de revezamento. O que está em questão é a manutençãosobre o acordo do turno de revezamento. O que está em questão é a manutenção
do turno de 8 horas ou a implantação do turno de 6 horas.  As urnas estarão nado turno de 8 horas ou a implantação do turno de 6 horas.  As urnas estarão nado turno de 8 horas ou a implantação do turno de 6 horas.  As urnas estarão nado turno de 8 horas ou a implantação do turno de 6 horas.  As urnas estarão nado turno de 8 horas ou a implantação do turno de 6 horas.  As urnas estarão na

portaria da empresa no horário de 5h às 16h30. E todos devem votarportaria da empresa no horário de 5h às 16h30. E todos devem votarportaria da empresa no horário de 5h às 16h30. E todos devem votarportaria da empresa no horário de 5h às 16h30. E todos devem votarportaria da empresa no horário de 5h às 16h30. E todos devem votar.....

O Sindicato dos Meta-
lúrgicos esteve reunido
com a direção da empre-
sa Saint Gobain, no dia
01/04/2008, para resol-
ver a questão dos horári-
os que estão sendo impos-
tos pela gerência da área.
Os companheiros já não
sabem mais o que é fol-
gar aos domingos.

A direção da empresa,

Horário na área
da centrifugação

em resposta ao Sindicato,
pediu um prazo, no máxi-
mo de 15 dias, para resol-
ver o problema. Espera-
mos que prevaleça o diá-
logo para que os trabalha-
dores possam ter seus dias
de folga respeitados. Os
trabalhadores cumpriram o
acordo feito com a empresa
e a recíproca tem que ser
verdadeira.
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A direção do sindicato
afirma que não permitirá
que as negociações da
data-base entrem em con-
flito com as negociações
dos passivos trabalhistas.

Esta direção está tratan-
do os dois assuntos, de
suma importância à cate-
goria, de formas distintas.

Não será criada falsa
expectativa e, em breve,
o sindicato estará publi-
cando as informações de-
talhadas sobre o assunto.

Os metalúrgicos devem
levar em consideração
que esta direção leva mui-
to a sério a defesa dos di-
reitos dos trabalhadores.

Acordo salarial x
passivo trabalhista

Multa da PLR
Convenção Coletiva 2007/2008

Algumas empresas de
Barra Mansa ainda não efe-
tuaram o pagamento da
multa de R$300,00 referen-
tes à PLR de 2007. É o que

determina a cláusula 3ª da
Convenção Coletiva 2007/
2008. Este valor teria que
ser pago, no máximo, até
fevereiro de 2008. Portanto

se a sua empresa ainda não
fez este pagamento denun-
cie imediatamente para o seu
Sindicato. O departamento
jurídico está preparado para

tomar as medidas jurídicas
cabíveis. Vejam o que acon-
teceu com a empresa Parte-
mec, Pagou mal, está pa-
gando duas vezes.
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Empresas são obrigadas a
fornecer PPP na rescisão do

contrato de trabalho
O PPP (PPPPPerfil PPPPProfissi-

ográfico PPPPPrevidenciário) é
um documento histórico-
laboral do trabalhador,
instituído pelo INSS, con-
tendo informações deta-
lhadas sobre as ativida-
des do profissional, a ex-
posição a agentes noci-
vos à saúde, os resulta-
dos de exames médicos
e outras informações de

caráter administrativo.
O modelo do formulá-

rio encontra-se no Anexo
XV da Instrução Normati-
va INSS/PR nº 11/2006.
Conforme alínea artigo
283, do Regulamento da
Previdência, a empresa
que deixar de fornecer o
perfil profissiográfico pro-
fissional, abrangendo as
atividades desenvolvidas

pelo trabalhador quando
da rescisão do contrato de
trabalho, poderá estar su-
jeita pelo INSS, a aplica-
ção de multa variável de
R$ 636,17 (seiscentos e
trinta e seis reais e dezes-
sete centavos) a R$
63.617,35 (sessenta e três
mil, seiscentos e dezesse-
te reais e trinta e cinco
centavos).

Sindicato apoia a Campanha pela
redução da jornada

de trabalho
Está em andamento

em todo o país a cam-
panha unificada de to-
das as centrais sindicais
e sindicatos em apoio
ao Projeto de Lei de Re-
dução da Jornada de

Trabalho para 40 horas
semanais, que está tra-
mitando no Congresso.

Estima-se que, se apro-
vado, este projeto vai ge-
rar mais de 2 milhões de
novos postos de trabalho.

O sindicato convoca os
trabalhadores para assinar
o abaixo assinado que já
está nas sedes e sub-sedes
do Sindicato e nas portari-
as das principais empresas,
com os nossos diretores.

Férias
A empresa comunicou

ao sindicato que o período
de 20 ou 30 dias de férias é
opcional. E que aqueles que
quiserem tirar as férias inte-
grais serão respeitados.

Aposentadoria
O sindicato apresentou à

empresa alguns processos
que foram devolvidos pelo
INSS. Não concedendo aos
trabalhadores este beneficio
já que há discordância ou
informação incompleta.

O sindicato tem advoga-
dos peritos na área do INSS
para entrar com pedido de
sua aposentadoria.

Dobras
O sindicato colocou em

mesa que os trabalhadores
reclamaram das constantes
dobras de turno que esta-
vam ocorrendo e sobrecar-
regando determinadas le-
tras, afetando o lado social
dos funcionários. A empre-
sa nos comunicou que as do-
bras ainda iriam acontecer,
mas de forma mais homo-
gênea (de forma que seja
mais bem distribuída), e que
serão contratados novos
profissionais.

Pressão no Chão
de Fábrica

Em virtudes das reclama-
ções sobre as pressões fei-
tas por parte dos encarre-
gados e supervisores, o sin-
dicato chamou a atenção da
empresa quanto ao risco de
acidentes.

Sabe-se que a cobrança
pode existir, mas sem ultrapas-
sar os limites de segurança.

A empresa argumentou
que o fato é surpresa, já que
seus encarregados e super-
visores são pessoas que de-
vem fazer as cobranças para
garantir o bom andamento
dos trabalhos, mas também
sem colocar em risco a se-
gurança dos funcionários.

A Cilbras, do grupo
White Martins, vem man-
tendo um resultado bas-
tante positivo na produ-
ção e seu lucro. A dire-
ção do sindicato, atra-
vés da reivindicação dos
trabalhadores, solicitou a
devolução do desconto
feito da antecipação fei-

ta da PLR 2007/2008 de
R$ 300,00, como reco-
nhecimento por parte da
empresa dos resultados
obtidos nesse período.

O Setor de Gerenci-
amento dos Recursos
Humanos – RJ e BM, re-
presentando a empre-
sa, alegaram que tal

procedimento não seria
possível já que a PLR
que é implantada é co-
orporativa em todas as
unidades do grupo em
território nacional, e se
for concedida à unida-
de de BM, teria que en-
volver todas as demais
unidades também.

WHITE MARTINSCilbras /White Martins
nega o  desconto da PLR


