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União entre o sindicato e os trabalhadores conquista o
pagamento do passivo da hora de refeição e da

periculosidade dos eletricistas da SBM
O Sindicato dos Metalúr-

gicos e os trabalhadores da
empresa SBM conseguiram
conquistar uma grande vi-
tória na luta pelos direitos
dos trabalhadores. Foram
várias e exaustivas reuniões,
ao longo de mais de um ano.
E em uma atuação firme, o
sindicato garantiu o direito
ao pagamento do passivo da
hora de refeição dos traba-
lhadores do turno e o paga-

mento do adicional de pe-
riculosidade dos eletricis-
tas e o seu passivo, que a
empresa nunca pagou a
nenhum trabalhador, des-
de a sua existência.

A direção do sindicato
e os representantes da
empresa estarão reunidos
no dia 20 de junho para
os acertos finais. Os valo-
res e a forma de paga-
mento, que cada trabalha-

dor irá receber, já foram
definidos pela empresa,
com acompanhamento
desta entidade.

Após a reunião, o sin-
dicato convocará os tra-
balhadores para informar
o resultado da reunião.

Essa vitória é inédita
para os trabalhadores
da região, que sofreram
anos com o “peleguis-
mo” e a falta de com-
promisso da antiga dire-
ção da entidade.

Vale ressaltar a im-
portância da mobiliza-
ção dos trabalhadores
da SBM, que confiaram
no sindicato e no traba-
lho comprometido e
transparente desenvol-
vido por esta direção.

Com essa conquista,
o Sindicato se mostra
cada vez mais forte e
cumpre o seu compro-
misso de lutar pela me-

lhoria dos salários e das
condições de trabalho.

MOROSIDADE
Muitos companheiros

da SBM já estavam per-
dendo a paciência pela
demora na solução des-
tas reivindicações. Mas, a
direção  do companheiro
Renato Ramos, que é um
eletricista de manutenção
e que faz turno,  está fe-
chando este acordo his-
tórico, dos pagamentos
da periculosidade, dos
passivos e da hora de re-
feição, direitos estes que
a direção “pelega” se
omitiu em lutar.

Esta forma inteligente
desta direção, que está
à frente do sindicato, ga-
rantiu que os trabalhado-
res não tivessem que es-
perar, mais ou menos,
10 anos, caso tivesse
acionado a justiça para
receber esses direitos.


