
Hoje, dia 1/6, o sindicato, repre-
sentante dos empregados da
Volkswagen Caminhões e ônibus ,
de  Resende (MAN Latin America),
comemorou com os metalúrgicos
da empresa a conquista de novo
benefício: o reembolso de valor
gasto com alimentação aos fun-
cionários que exercem suas ativi-
dades externas ou em localidades
de trabalho que não tenham ser-
viços internos de restaurante. Ou
seja, a partir de agora, esse grupo
de trabalhadores passará a ter re-
embolso mensal de valores gas-
tos em folha de pagamento para
alimentação externa.

A empresa passa a garantir os va-
lores gastos que serão reajusta-
dos, anualmente, pelo INPC inte-
gral, sempre nos meses de maio, que
é a data-base dos metalúrgicos.

E quanto aos valores, serão base-
ados nas seguintes condições: du-
rante o ano de 2021, o valor prati-
cado será de R$ 37,00. A partir daí,
o valor deverá receber reajuste cal-
culado pelo INPC pleno. Os traba-
lhadores beneficiados terão a par-
ticipação de 20%.

É importante ressaltar que o reem-
bolso será concedido apenas e tão
somente com a finalidade de ali-
mentação durante a jornada, no
desempenho de suas funções no
trabalho, não sendo concedido
em período de férias ou afasta-
mentos, por qualquer natureza.
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Trabalhadoras grávidas ganham
o direito de se afastar das ativida-
des de trabalho presencial, duran-
te a emergência de saúde pública,
em função dos riscos da pandemia
do  coronavírus, sem causar preju-
ízo em sua remuneração. Esse di-
reito está na Lei nº 14.151, de 12
demaio/2021, e determina que a
gestante deve ficar à disposição da
empresa para exercer as atividades
em seu domicílio, por meio de tele
trabalho, trabalho remoto ou ou-
tra forma de trabalho a distância.

Portanto, o sindicato orienta às

Gestante ganha o direito de trabalhar
em casa, sem prejuízo salarial

trabalhadoras grávidas a procurar
o setor de recursos humanos da sua
empresa e encaminhar a solicita-
ção para o seu afastamento.

Nas palavras do presidente  Silvio
Campos: “É muito importante
garantir a saúde e a segurança
das trabalhadoras em qualquer
momento, mas principalmente
nessa situação tão grave sob o
risco desse vírus ainda tão des-
conhecido pelo meio científico.
É preciso fundamentalmente,
mais do que nunca, preservar a
vida de nossas famílias”!


