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Passivo da hora de refeição
dos trabalhadores da SBM

O Sindicato e a SBM se reuni-
ram para tratar do passivo dos tra-
balhadores referente a hora de
refeição. A empresa pediu um pra-
zo de até 30 dias para regularizar
a hora de refeição em algumas

Sindicato e SBM se reunem pra regularizar a implantação
da uma hora de refeição e o pagamento do passivo

áreas de produção como COCH e
LIPI e apresentar a última proposta
para o pagamento do passivo refe-
rente aos 5 anos que os trabalha-
dores não tiveram a hora de refei-
ção concedida conforme determi-

na a lei. A última reunião com a
SBM está marcada para o dia 26
de fevereiro, quando será defini-
do o valor a ser pago e a im-
plantação total da uma hora de
refeição.

O Sindicato acatou e enca-
minhou à empresa a reclama-
ção dos trabalhadores do setor
da Expedição que estariam sen-
do obrigados a vender 10 dias
de férias. Em resposta ao Sin-
dicato a empresa informou que

já tomou as providências cabí-
veis e que os trabalhadores po-
derão, a partir de agora, ter liber-
dade para escolher, se vendem
1/3 das férias ou não. E também
terão a comunicação de férias
feita dentro do prazo legal.

Férias dos trFérias dos trFérias dos trFérias dos trFérias dos traaaaabalhadorbalhadorbalhadorbalhadorbalhadoreseseseses
da Expediçãoda Expediçãoda Expediçãoda Expediçãoda Expedição

Salário difSalário difSalário difSalário difSalário diferererererenciadoenciadoenciadoenciadoenciado
na Expediçãona Expediçãona Expediçãona Expediçãona Expedição

Mais um problema na área
da Expedição.Trabalhadores
exercendo a mesma função,
mas com  a remuneração
diferenciada

A direção da empresa se
comprometeu em fazer uma
palestra com os trabalhado-
res para esclarecer a política
da empresa quanto à remu-
neração, plano de ação e
Grupo Salarial.

O Sindicato deu um prazo
máximo de 30 dias para que
a empresa se reuna com os
funcionários.

AtrAtrAtrAtrAtraso na entraso na entraso na entraso na entraso na entreeeeeggggga da Cesta básicaa da Cesta básicaa da Cesta básicaa da Cesta básicaa da Cesta básica
A cesta básica é um direito do

trabalhador garantido pelo Acordo
Coletivo e que deve ser cumprido
pela empresa, evitando que
ocorram problemas e atrasos. E
cobrando os direitos dos
trabalhadores que o Sindicato
pediu a solução desse problema.

A empresa alegou que os
atrasos estão acontecendo devido
a troca de fornecedor e que irá
normalizar a situação num prazo
máximo de 3 meses. Caso não seja
resolvido será realizado um novo
plebiscito para mudar os critérios
da distribuição das cestas.

PPPPPericulosidade dos eletricistasericulosidade dos eletricistasericulosidade dos eletricistasericulosidade dos eletricistasericulosidade dos eletricistas
A empresa apresentou o laudo técnico quanto a periculosidade dos eletricistas da SBM,

concedendo o direito a receber a periculosidade a apenas 12 trabalhadores.
O presidente do Sindicato Renato Soares, que é eletricista, e alguns diretores fizeram uma visita

aos setores das subestações e conversaram com engenheiros, técnicos, líderes e eletricistas e marcarão
uma nova visita para analisar outros setores. Além disso, o laudo foi entregue a Secretaria de Saúde
do Sindicato e ao Departamento Jurídico para que seja feita a análise necessária.
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