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Sindicato se reúne com
Metalúrgica Vulcano

REFEIÇÃO
A empresa disse ao sindicato que é uma reivindicação que poderá ser atendida, mas alegou que no

momento existem dificuldades, por uma questão de espaço.
A empresa iniciará um processo de ampliação e voltará a discutir o assunto quando estiver tudo pronto.
PLANO DE SAÚDE
A empresa disse que a necessidade é real e se comprometeu em receber o sindicato e uma equipe de plano

de saúde para apresentar um projeto na empresa, que deverá ser discutido e analisado.
PLANO ODONTOLÓGICO
O sindicato apresentou a reivindicação dos trabalhadores e a direção da Vulcano se mostrou favorável. Com

isso, a direção do sindicato levará os representantes de um plano odontológico para apreciação dos trabalha-
dores. Aguardem!

DISTRIBUIÇÃO DE UNIFORMES
Em resposta a reclamação dos trabalhadores da demora na entrega dos uniformes, a empresa garantiu que

no próximo mês estará entregando novos uniformes.
 COMISSÃO DE PPR
O sindicato pediu uma reunião com a comissão de PPR para que seja apresentado o programa de metas e

critérios que foram elaborados. Esta reunião será realizada hoje (1°), às 8h.
PISO SALARIAL
A empresa disse que a partir do dia 1º de outubro, através do Programa de Cargos e Salários estará sendo

aplicado o programa: NÍVEL DE ENQUADRAMENTO DE FUNÇÕES E DE AVALIAÇÕES, quando serão feitas as
melhorias nas faixas salariais.

ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
A empresa disse que já foi feito uma perícia pelo Sesi (instituição especializada) e que já foi emitido a LTCAT.

É por meio da análise deste documento que o setor da matriz pagará o adicional de insalubridade.
UNIDADE II - FILIAL - PRÉ-CALDEIRARIA
A empresa informou ao sindicato que já foi feito a análise pericial pelo órgão especializado que é o Sesi, e que

só está aguardando a documentação para que seja definido a situação do adicional de insalubridade deste setor.

O Sindicato dos Metalúrgicos se reuniu no dia 26 de agosto com a direção
da Metalúrgica Vulcano para discutir alguns problemas que estão

trazendo prejuízos aos trabalhadores. Veja o resultado:
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