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2008, o início de
novos tempos
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Estamos nos aproximando ao final de
mais um ano. E é comum, nesta época, refle-
tirmos e analisarmos os erros e os acertos.
Na direção de uma entidade não deve ser
diferente. Assim, ao assumirmos à frente deste
sindicato, traçamos nosso objetivo de recons-
truir a entidade quase destruída nas quatro
últimas gestões. Nosso sindicato foi dilapida-
do, tanto materialmente como também mo-
ralmente, se tornando um sindicato de pou-
ca credibilidade.

Durante este ano, tocamos a campanha
salarial com toda dedicação e transparência
que a categoria merece. Enfrentamos mo-
mentos difíceis  com algumas empresas. Con-
quistamos vitórias importantes, como, por
exemplo, o pagamento da PLR e a implan-
tação de uma hora de intervalo de refeição
em algumas empresas, que insistiam em não
cumprir a lei.

Começamos a reestruturação do sindi-
cato, patrimônio da categoria. Reconstruí-
mos nosso Departamento Jurídico, de Saú-
de Ocupacional e da Comunicação Social
para melhor atender aos associados. E, as-
sim, iniciamos um novo tempo em nossa
entidade, com transparência política e res-
peito ao trabalhador.

Em 2008 não vai ser diferente, vamos,
passo a passo, reconstruir com muita mobi-
lização e luta um sindicato forte em defesa

da categoria.
Um feliz natal e o ano de

2008 cheio de esperança, lu-
tas e principalmente de mui-

tas vitórias. Esses são os
sinceros votos des-

ta diretoria.

Trabalhadores aprovam
acordo do banco de horas

da Cinbal/Masafer
Os trabalhadores das empre-

sas Cinbal e Masafer acabam de
aprovar a renovação do acordo
do banco de horas. O sindicato
realizou a votação, por escrutí-
neo secreto, no último dia 18,
na sede das empresas.

O resultado da votação na
Cinbal foi de 138 votos a favor
da renovação, e 99 votos con-
tra. E já na empresa Masafer fo-

ram 15 votos a favor e 5 contrá-
rios a renovação do acordo.

Em relação ao pagamento da
PLR e a uma hora de refeição, o
Sindicato já solicitou o agenda-
mento da reunião que dará iní-
cio às negociações, logo após o
término do recesso do Sindicato,
que será no período de 24 de
dezembro de 2007 a 13 de ja-
neiro de 2008.

Aprovado o acordo da PLR
da Med Vale (antiga NSC)

Acaba de ser aprovado o
acordo da PLR/2007 dos traba-
lhadores da empresa Med Vale.
O valor aprovado foi o de
R$600, a ser pago em duas par-
celas. Metade em janeiro de
2008 e o restante, no mês se-
guinte, em fevereiro.

E a partir de janeiro mesmo,
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esta diretoria estará sentando
novamente com a empresa
para iniciar as negociações so-
bre as metas da PLR 2008.
Além disso, entrará na pauta da
reunião a questão do banco de
horas, que vem trazendo insa-
tisfação entre os trabalhadores.
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A partir do dia 1º de
abril deste ano, houve
uma reclassif icação
gradativa do auxílio-do-
ença acidentário, fa-
zendo com que a Pre-
videnciário Social pas-
sasse a ter estatísticas
mais claras, que vies-
sem beneficiar os aci-
dentes de trabalho.

O Nexo Técnico Epi-
demiológico passou a
permitir, então, que o

perito médico estabele-
ça uma relação entre a
doença apresentada
pelo segurado e a ati-
vidade exercita. Assim,
caso a doença seja ca-
racterizada como sendo
de origem ocupacional,
é concedido o auxílio-
doença acidentário, ao
contrário do que do que
ocorria anteriormente,
em que o benefício só
era concedido quando a

empresa enviava a Co-
municação de Acidente
de Trabalho (CAT).

Tal medida faz com
que o trabalhador te-
nha a vantagem da es-
tabilidade no trabalho,
já que o benefício aci-
dentário – seja por aci-
dente de trabalho ou
doença ocupacional –
gera estabilidade de 12
meses após a volta do
trabalhador à ativa.

O sindicato acabou
de descobrir a forma
desrespeitosa e explo-
radora que a direção
da oficina SKA vem
tratando seus funcio-
nários. São várias as
irregularidades, entre
elas:

- horas não regis-
tradas no cartão de
ponto

- Sem FGTS
- contratação de

trabalhador sem re-
gistro na CTPS

- Atraso no paga-
mento dos salários.

A direção deste
sindicato procurou a
oficina que deverá
buscar alternativas
para resolver, o mais
breve possível, essas
irregularidades.
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O sindicato recebeu
denuncias dos traba-
lhadores sobre o não
pagamento da insalu-
bridade dos mecânicos
e eletricistas na empre-
sa Volksport. A direto-
ria, imediatamente,

solicitou agendamento
de reunião para discutir
o desrespeito a este di-
reito do trabalhador.

A empresa assumiu o
compromisso de realizar,
até a primeira semana de
janeiro de 2008, a medi-

ção dos agentes nocivos
à saúde dos funciaoná-
rios. Se caso for consta-
tada a existência dos
mesmos, a empresa as-
sumirá o custo e pagará
a insalubridade dos tra-
balhadores.
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Em negociação com

a empresa sobre o
não fornecimento dos
uniformes e do deje-
jum aos trabalhado-

res, a direção se com-
prometeu que, a partir
de janeiro, ela passará
a fornecer o dejejum a
seus funcionários.

E quanto ao unifor-
me, os representantes
solicitaram um prazo
de sessenta dias para
fazer o orçamento.
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No dia 10 de ja-
neiro de 2008, a Or-
mec, unidade Bel-
mont, estará reali-
zando a eleição dos
novos membros da
CIPA. E a direção
deste Sindicato está
convocando a todos
os trabalhadores
para que participem
do pleito.
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