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Após várias reuniões
com a empresa, que se
negava a implantar a uma
hora de refeição, o sindi-
cato conquistou o direito
dos trabalhadores que fa-
zem o turno de reveza-
mento e assegurou a im-
plantação do intervalo.

A última reunião foi re-
alizada no dia 30 de abril.

Com a implantação
os trabalhadores da em-
presa que fazem turno de
revezamento ininterrupto

Sindicato conquista
implantação da uma hora de

refeição na Cinbal

Vitória dos trabalhadores
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nas áreas de linha de
corte passarão a usufruir
do intervalo de uma hora
de refeição a partir do dia
1° de junho e para os tra-
balhadores da litografia a
implantação será a partir
de 1° de julho.

A hora de refeição será
implantada dentro da jor-
nada de trabalho, sem
ônus para os trabalhado-
res, como determina a
CLT, no artigo 71, que diz:

 Em qualquer traba- Em qualquer traba- Em qualquer traba- Em qualquer traba- Em qualquer traba-

lho contínuo, cuja du-lho contínuo, cuja du-lho contínuo, cuja du-lho contínuo, cuja du-lho contínuo, cuja du-
ração exceda de 6 (seis)ração exceda de 6 (seis)ração exceda de 6 (seis)ração exceda de 6 (seis)ração exceda de 6 (seis)
horas, é obrigatória ahoras, é obrigatória ahoras, é obrigatória ahoras, é obrigatória ahoras, é obrigatória a
concessão de um interconcessão de um interconcessão de um interconcessão de um interconcessão de um inter-----
valo para repouso ouvalo para repouso ouvalo para repouso ouvalo para repouso ouvalo para repouso ou
alimentação, o qualalimentação, o qualalimentação, o qualalimentação, o qualalimentação, o qual
será, no mínimo, de 1será, no mínimo, de 1será, no mínimo, de 1será, no mínimo, de 1será, no mínimo, de 1
(uma) hora e, salvo acor(uma) hora e, salvo acor(uma) hora e, salvo acor(uma) hora e, salvo acor(uma) hora e, salvo acor-----
do escrito ou contratodo escrito ou contratodo escrito ou contratodo escrito ou contratodo escrito ou contrato
coletivo em contrário,coletivo em contrário,coletivo em contrário,coletivo em contrário,coletivo em contrário,
não poderá exceder denão poderá exceder denão poderá exceder denão poderá exceder denão poderá exceder de
2 (duas) horas.2 (duas) horas.2 (duas) horas.2 (duas) horas.2 (duas) horas.

Com essa conquista, o
sindicato iniciará a discus-
são do pagamento do pas-

sivo referente a uma hora
de refeição, que é um di-
reito que os trabalhado-
res têm que receber pelos
anos que tiveram apenas
meia hora de refeição.

O sindicato informa-
rá, por meio dos boletins,
qualquer negociação em
relação ao passivo. Fi-
quem atentos!

Essa é mais uma vitó-
ria da mobilização e
união dos trabalhadores
com o sindicato.

Negociação com o Metalsul
Como há vários anos,

as empresas representadas
pelo Metalsul, Sindicato Pa-
tronal, continuam com a
mesma lengalenga na
mesa de negociação.

Algumas reuniões já fo-
ram feitas e, mesmo assim,
as negociações não avança-
ram. A próxima reunião está

marcada para hoje, dia 8.
Em função da demora

nas negociações, o sindi-
cato já garantiu a prorro-
gação da data-base.

Esperamos que na
reunião de hoje o Metal-
sul apresente propostas
que atendam as reivindi-
cações dos trabalhadores.

O sindicato convo-
ca os trabalhadores
para a manifestação
em repúdio as irregu-
laridades na agência
do INSS em Volta Re-
donda, contra os in-

deferimentos de apo-
sentadorias dos traba-
lhadores e a demora
na concessão dos be-
nefícios.

O ato será realiza-
do em frente ao INSS.

Manisfestação no INSS
Dia 28 de maio a partir de 10h


