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Novo horário a partir do dia 1º de janeiro/2009
A Cinbal acaba de informar ao Sindicato os novos horários que deverão vigorar a

partir do dia 1º de janeiro de 2009. Veja abaixo o quadro dos novos horários.
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Passivo da hora de refeição
CINBAL

Há algum tempo, o
Sindicato vem negocian-
do junto à empresa Cin-
bal o passivo da hora de
refeição dos trabalhado-
res do turno ininterrupto
de revezamento.

A empresa aceitou fa-
zer o acordo com o pas-
sivo dos últimos cinco
anos, mas vem adiando
esta decisão. O último
prazo pedido pe la
empresa, de um mês,
para finalização dos cál-

Empresa pede ao sindicato novo prazo para
o pagamento do passivo
culos do passivo, venceu
no dia 30 de outubro.
E, agora, em reunião
com o sindicato,
a empresa veio justificar
o atraso com os seguin-
tes argumentos: a crise
econômica americana;
a parada de duas linhas
de produção e mais um
problema com uma das
máquinas. Enfim, ale-
gou não ter condições
no momento de pagar
esta dívida e solicitou ao

sindicato um novo pra-
zo para que possa sair
dessas dificuldades.

O prazo pedido foi o
mês de janeiro de 2009
para que a situação da
empresa seja normali-
zada e, em troca, se
comprometeu que ao fi-
nal de janeiro irá divul-
gar a data do pagamen-
to do passivo. 

A posição do sindica-
to é a que, se caso a em-
presa não consiga resol-

ver os seus problemas,
o sindicato impreterivel-
mente i rá abrir  uma
ação coletiva na justiça
para que os direitos dos
trabalhadores sejam res-
peitados. O sindicato re-
conhece a ansiedade e
a necessidade dos tra-
balhadores e já afirmou
à Cinbal que, após dar
novamente este prazo,
nenhum outro será nego-
ciado já que paciência
tem limite.

TURNO A

TURNO B

TURNO C

De segunda a sexta-feira, no horário de 8h às 16h
No sábado de 8h às 15h

De segunda a sexta-feira, no horário de 16h às 24h
No sábado de 15h às 21h

De segunda a sexta-feira, no horário de 0h às 8h


