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CAMP
ANHA SALARIAL 2008
CAMPANHA

Sindicato dá ponta-pé inicial
na Campanha Salarial 2008
A partir de hoje, o Sindicato dos
Metalúrgicos dá o primeiro passo
rumo à Campanha Salarial 2008.
Esta direção já está mobilizando a todos os trabalhadores para que cada
passo seja dado de acordo com a
maioria.
Na semana que vem, os diretores estarão entregando, nas portarias das empresas um formulário de
pesquisa que servirá de base para a
elaboração da pauta de reivindica-

ções a ser entregue às empresas. É
muito importante que todos preencham a pesquisa e entregue aos representantes do sindicato ao final do
expediente.
Todos devem saber que o país vive
um momento econômico positivo. As
empresas vêm tendo recordes de lucro e a empregabilidade vem crescendo de forma muito positiva. Só que,
ainda existe um desnível muito grande entre o lucro dos patrões e o salá-

ABREU
Algumas irregularidades na empresa estão deixando os trabalhadores
insatisfeitos. Os trabalhadores estão
fazendo hora extra sem registrar no
cartão de ponto. O plano de cargos e
salários não atende e os trabalhadores do turno têm uma folga muito cur-

ta. Além do intervalo de um turno para
outro ser muito curto.
Já entramos em contato com a
empresa para que resolva essas irregularidades, e lembramos que vamos estar atentos a todos os problemas que atinjam os trabalhadores.

RETÍFICA VOL
VOLTTA REDOND
REDONDAA

O Sindicato tomou conhecimento
que a empresa só pagará a primeira
parcela da PLR no dia 14 de março.
Além disso, a bonificação de férias
será efetuada conforme o combinado com os trabalhadores.

Esta direção entende que a empresa está em falta com os seus funcionários, já que os pagamentos estarão
sendo feitos com atraso. E, qualquer
dúvida, poderão entrar em contato
com o Sindicato.

OFICINA MADUREIRA

Recebemos denúncias de que a empresa não está fornecendo os EPIs conforme a necessidade dos trabalhadores.
O Sindicato cobrou da direção da em-

presa uma solução para o problema, que
de antemão nos informou que desconhece a falta de EPIs, mas se comprometeu
em apurar e dar uma solução para o caso.

rio do trabalhador.
É por isso que a classe trabalhadora necessita se unir, se basear em dados e informações para enfrentar o patronato. A preparação de uma campanha salarial é um momento muito
importante na vida do sindicato e dos
trabalhadores. Todos devem estar
acompanhando através dos boletins e
das atividades que o sindicato estará
organizando daqui para frente e juntos lutar por um aumento real já!

MV (antiga NSC)
Banco de horas

Em resposta a solicitação dos trabalhadores, o Sindicato se reuniu com
a direção da empresa para discutir mudanças no banco de horas.
As horas extras dos trabalhadores
serão pagas dentro do mês e as horas
bonificadas irão para o banco de horas e quando o trabalhador atingir 176
horas, conforme necessidade do seu
setor, ele poderá receber em dinheiro.
No caso do setor não estar com "Carteira de Trabalho" as horas serão compensadas com folga.

PLR

A empresa elaborou um programa de
metas para a PLR que será apresentada
nos próximos dias ao Sindicato. E definiu
um valor de R$ 900,00 que foi apurado
com esse programa. O Sindicato irá analisar o programa e apurar se o valor condiz com as metas e o lucro das empresas.
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CINBAL

Reclamações sobre o lanche
Trabalhadores estão reclamando que o lanche dos funcionários
que fazem zero hora não está
agradando.

A empresa informou que oferece, além do lanche, uma sopa, como
opção, mas que irá acompanhar o
problema para solucioná-lo.

Área do VVerniz
erniz

A direção do Sindicato apurou
que os trabalhadores dessa área
estão fazendo hora extra em excesso, o que prejudica o desempenho de suas atividades. É bom
lembrar que o cansaço é um grande aliado dos acidentes de tra-

balho. Além de a carga horária
ser pesada, os trabalhadores não
conseguem tirar suas folgas.
O Sindicato encaminhará o
problema à empresa e cobrará a
solução imediata e a regularização das horas trabalhadas.

Intervalo de refeição
Na semana passada, o sindicato iniciou as negociações sobre o passivo da hora de refei-

ção. A partir de agora, o sindicato estará informando passo-apasso o avanço das neociações.

PLR DOS TRABALHADORES
DA AB GUIMARÃES
O valor da PLR dos trabalhadores da empresa já foi corrigido
pelo Sindicato e enviado à empresa
para o pagamento. A correção foi
feita conforme o tempo de atraso.
Estamos aguardando um posi-

cionamento da empresa quanto a
data do pagamento, pois se passar muito tempo teremos que fazer novas correções nos valores para
garantir que os trabalhadores recebam a sua PLR corretamente.

VOLD
AC
VOLDAC

Irregularidades na
empresa prejudicam
os trabalhadores
O Sindicato se reuniu com a
direção da Voldac para tratar de
problemas que estão acontecendo na empresa e que prejudica
os trabalhadores.
A empresa não está efetuando o depósito do FGTS dos trabalhadores, o pagamento das férias e dos salários estão atrasados e a empresa não quitou o
pagamento da PLR 2007.
Os representantes da empresa alegaram que tiveram alguns
problemas, pois houve uma baixa nos serviços realizados, o que
impediu a realização dos pagamentos em dia. A empresa se
comprometeu em regularizar a
situação, com o pagamento da
quitação da PLR em abril e o fim
dos atrasos dos salários. Além
disso, está negociando com a
Caixa Econômica Federal uma
maneira de colocar os pagamentos do FGTS em dia.
O Sindicato solicitou à empresa
a realização de reuniões periódicas
com os trabalhadores para que possíveis dúvidas sejam esclarecidas.

VOCÊ SABIA?
... que o Art. 134 da CLT garante que as férias serão concedidas por ato do empregador em um só período nos 12
meses subsequentes à data em
que o empregado tiver adquirido o direito. Como traz o mesmo art. em seu parágrfo 1º,

poderão ser concedidas em dois
períodos, somente em casos excepcionais, nenhum inferior a
10 dias.
Traz ainda no parágrfo 2º
que aos menores de 18 anos e
maiores de 50, as férias serão
concedidas em uma só vez.

A concessão das férias será
comunicada por escrito ao empregado com antecipação, no
mínimo, de 30 (trinta) dias.
Ainda é importante dizer que
se vencer sua segunda férias e
a anterior não tiver sido gozada, deverá ser paga em dobro.
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