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Horário de refeição
TRABALHADORES DA CINBAL
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O sindicato esteve
em reunião com a di-
reção da Cinbal para
discutir o intervalo do
horário de refeição dos
trabalhadores do tur-
no. A empresa concor-
da em implantar, in-
clusive para os traba-
lhadores da litografia.
Porém, a direção da
Cinbal fez a seguinte
ressalva: no caso dos

funcionários da lito-
grafia seria feita alte-
ração no horário da
jornada de trabalho
que passaria a ser das
7h às 15h (de 2ª a sá-
bado); das 15h às
23h (de 2ª a sábado);
e das 23h às 7h (de
domingo a sábado).

A posição deste sin-
dicato contrária à al-
teração dos horários

da jornada dos funci-
onários da litografia já
que teriam que trabalhar
mais aos sábados e ain-
da acrescentaria um tur-
no de zero hora a mais
na semana. Ao invés de
iniciar a semana de se-
gunda para terça-feira,
seria no domingo, a
partir das 23h.

A empresa ficou de
estudar a possibilidade

de implantar o turno de
6 horas. E esta direto-
ria está aguardando a
resposta da Cinbal.

O sindicato defende
o turno de 6 horas, que
garante mais qualida-
de de vida, mais tem-
po para estudar e me-
lhor se qualificar pro-
fissionalmente, mais
emprego e mais saúde
para o trabalhador.

Ticket ou cesta básica
A direção do sin-

dicato levou ao co-
nhecimento da em-
presa as reivindica-
ções dos trabalhado-
res sobre os valores
que a empresa esta-
beleceu nos ticket´s.

Atualmente, o valor
do ticket cesta é de
R$ 50,00 e que está
fora da real idade
dos preços dos mer-
cados.

O sindicato solici-
tou a empresa o re-

ajuste dos valores, o
que lhe foi negado.
Porém, foi solicitada
à empresa que fosse
dada a liberdade aos
t rabalhadores  de
optar entre a cesta e
o t icket.  Por isso,

será realizada uma
votação para que o
trabalhador escolha
entre os dois. Será
nesta próxima se-
gunda-feira, dia 7,
das 6h30 às 16h30,
na empresa.


