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CINBAL: HORA DE REFEIÇÃO

O sindicato e os tra-
balhadores da Cinbal
conseguiram conquistar
uma grande vitória a fa-
vor dos direitos.

Conforme determina-
ção da justiça, a empresa
deverá pagar uma hora
extra por dia dos substitu-

Sindicato e trabalhadores
conquistam vitória na justiça

ídos que trabalharam no
turno no período de 1° de
maio de 2004 a 31 de ju-
lho de 2008, com bonifi-
cação de 50% por não te-
rem gozado da hora de
refeição integral.

Tudo isso com as devi-
das correções nos DSRs,

confiança dos trabalhado-
res no sindicato.

A direção do sindicato
espera que a empresa  não
entre com recurso e cum-
pra a determinação de
conceder o direito dos tra-
balhadores. Veja no verso

a decisão da justiça.

PLR dos trabalhadores
da Nicron do Brasil

Após várias reuniões e
a cobrança do sindicato,
a empresa ainda não
efetuou o pagamento da
PLR dos anos de 2006,
2007 e 2008, previstas
na convenção coletiva.

O sindicato tentou o
caminho do diálogo para
resolver essa questão e
tomará medidas cabíveis
para que esse direito dos
trabalhadores seja cum-
prido.

Acordo do turno da A. Abreu

Recebemos várias re-
clamações dos traba-
lhadores de algumas ir-
regularidades na em-
presa, como atraso nos
depósitos do FGTS, fal-
ta do pagamento de
PLR, demora para a res-
cisão de contrato dos
trabalhadores demiti-
dos, que acabam fican-

do sem o guia para po-
der sacar o FGTS e dar
entrada no seguro-de-
semprego.

O sindicato marcará
uma reunião com a di-
reção da empresa para
discut i r  uma solução
para essas irregularida-
des que estão prejudi-
cando os trabalhadores.

Irregularidades na
Trefin

A empresa procurou a
direção do sindicato para
pedir a prorrogação de
45 dias do acordo do tur-
no, que venceu no dia 31
de agosto.

Nesse período a em-
presa estará analisando a

TONG'S

férias acrescidas de 1/3,
13° salários, avisos prévi-
os, FGTS e multa de 40%.

Uma grande conquista
dos trabalhadores, que ti-
veram o seu direito a hora
de refeição ignorado pela
empresa. E essa vitória só
foi garantida pela união e

O fechamento da unidade de Volta Redonda e a trans-
ferência de alguns trabalhadores para São Paulo tem
gerado muita insegurança aos companheiros da Tong's.

Alertamos a empresa que essa insegurança não é
boa para os trabalhadores e solicitamos que seja fei-
ta uma reunião para que todas as dúvidas sejam es-
clarecidas. A empresa dará um retorno ao sindicato,
que acompanhará o processo.

manutenção ou não da
continuidade do turno
ininterrupto de reveza-
mento dos trabalhadores.
Após o final do prazo, o
sindicato se reunirá com
a empresa e informará os
trabalhadores.
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Inarme

A empresa se compro-
meteu em efetuar o pa-
gamento da PLR 2008,
que está atrasada, junto
com o pagamento do
mês de setembro.

PLR na Fercal

Em resposta à reivindicação dos trabalhadores, a
empresa informou que efetuará o pagamento desse
mês com o reajuste salarial de 6% e o reajuste do
ticket do café com o mesmo percentual, retroativo à
1° de maio, para todos os trabalhadores.

Retífica Volta Redonda
A direção do sindica-

to se reuniu com a em-
presa para cobrar o pa-
gamento do reajuste sa-
larial de 6%, retroativo a
1° de maio, que ainda
não foi aplicado ao sa-
lário dos trabalhadores.

A empresa informou

que o reajuste não foi
repassado para os traba-
lhadores pois não tinham
a informação de quanto
seria o percentual, mas
que o problema será so-
lucionado e no 5° dia útil
os trabalhadores recebe-
rão o salário reajustado.

Sindicato se reúne com

Pedrosa & Pedrosa
Equiparação salarial dos

trabalhadores da pintura,
reforma nos vestiários e o
fornecimento do desjejum,
conforme cláusula da con-
venção coletiva.

Essas são algumas
reivindicações dos traba-

lhadores que foram leva-
das à empresa pela di-
reção do sindicato.

Os representantes da
Pedrosa pediram um pra-
zo de uma semana para
solucionar os problemas
encaminhados.

Voldac
Em reunião com o sin-

dicato, a empresa afir-
mou que está passando
por uma situação difícil
com uma carteira de tra-
balho abaixo da expec-
tativa e, por isso, ainda
não efetuou o pagamen-
to da segunda parcela
da PLR 2008 e dos va-
lores do reajuste retroa-

tivo a maio.
Lembramos a empre-

sa que os trabalhadores
têm cumprido o seu com-
promisso e que devem
receber o que tem direi-
to. Caso a empresa não
resolva a situação, toma-
remos medidas para que
os trabalhadores não sai-
am mais prejudicados.

Internet via rádio
O sindicato reabriu, por um prazo de 30 dias, as inscrições para o acesso a internet via rádio,

Superonda. O trabalhador sindicalizado que tiver interesse pagará:

INSTALAÇÃO + KIT = R$300,00
(ENTRADA + duas parcelas de R$100,00) + mensalidade R$30,00

Aqueles interessados que ainda não são sócios do sindicato é só procurar informações na sede,

situada na Rua Gustavo Lira, 9 - Centro, ou pelo telefone: (24) 2102-2823 ou 2102-2818 (Micheli).

Superonda

Caso a empresa não
quite a PLR, os trabalha-
dores deverão procurar a
direção do sindicato para
que as providências se-
jam tomadas.

Veja o ofício com a decisão da justiça sobre a
hora de refeição dos trabalhadores da Cinbal:


