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Sindicato negocia com Cinbal a PLR
2012 e adverte sobre irregularidades
Sindmetal-SF
iniciou
negociações
com a Cinbal
sobre a PLR
2012,
pendências e
irregularidades
na empresa.
EMPRESA APRESENTA

PROPOSTA DE PLR
No último dia de janeiro, a

Cinbal apresentou  proposta de
valores da PLR a serem levadas
à votação dos trabalhadores. A
intenção da direção da empresa
é pagar no mês de fevereiro,
na véspera de carnaval.

A proposta é de R$ 1 mil
correspondendo a PLR 2012,
que, caso seja aprovado pelos
trabalhadores, deverá ser pago
no próximo dia 8 de fevereiro.
E no caso de faltas durante o
ano, os valores apresentados
foram: R$ 1 mil (até 4 faltas),
R$ 800 (5 a 8 faltas) e R$ 500
(acima de 8 faltas).

O sindicato vai levar à

votação amanhã (dia 5/2), no
horário de 6h ás 15h30, na
portaria da empresa.

BANCO DE HORAS
É IMORAL

O sindicato expôs aos
representantes da Cinbal sobre
a conduta ilegal de descontar
os dias devedores dos bancos
de horas do período de férias
dos trabalhadores.  Trata-se de
um ato criminoso, que afronta
legislação trabalhista.

O sindicato chamou a
atenção da empresa para que
não cometa essa irregularidade,
que afeta diretamente a vida
social dos trabalhadores.

O sindicato alerta os
trabalhadores para ficarem
atentos, caso este problema
não seja superado.

PLANO DE SAÚDE
QUE PESA NO

BOLSO DO
TRABALHADOR

Os trabalhadores da Cinbal
estão insatisfeitos em relação
ao plano de saúde, que vem
descontando todos os proce-
dimentos realizados em uma
consulta médica. São cobranças
de curativos, aferimento de
pressão arterial e gaze. No caso
do hemograma, é cobrado item

por item, como colesterol,
glicose, triglicerídeos, e até o
curativo que é usado no exame
de sangue. Ás vezes uma
consulta está ficando mais caro
que a própria mensalidade do
plano de saúde. Cada
procedimento tem custado aos
bolsos do trabalhador, em
média, de R$ 6  á R$ 10 cada.

A empresa vai entrar em
contato com a Unimed ou
estudar a possibilidade de
implantar outro plano de saúde.

ABONO DE TURNO
PARA QUEM FAZ
DOIS HORÁRIOS

O sindicato conversou com a
Cinbal também sobre o
pagamento do abono de turno
para o pessoal que faz dois
horários. Por exemplo o caso do
XY, que todos sabem que é turno
de revezamento, e que,
portanto, tem direito ao abono.

O sindicato reafirma que é
direito do trabalhador e que,
caso a empresa não reconheça,
os trabalhadores têm o direito
de entrar com ação judicial.

Mais uma vez, a direção do
sindicato se coloca à disposição
de todos. Lembrando que as
ações judiciais feitas pelo
sindicato não têm nenhum custo
financeiro para o trabalhador.
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Um total de 2,3 milhões de
benefícios do INSS por incapacidade
ou pensões por morte foram
corrigidos. O reajuste ocorre após o
instituto rever mais de 17,4 milhões
de benefícios pagos entre 2002 e
2009, por causa de um acordo
firmado em agosto de 2012 entre o
INSS, o Ministério Público Federal e
o Sindicato Nacional dos
Aposentados e Pensionistas da Força
Sindical, homologado pela Justiça
Federal em São Paulo.

INSS revisa 2,3 milhões
de benefícios

De acordo com o INSS, os
números referem-se à quantidade de
benefícios revisados e não de pessoas
com direito à revisão, já que um
segurado pode ser titular de um ou
mais benefícios sucessivos.

O cidadão que tem direito ao
benefício receberá em casa uma
corres-pondência e não precisa
procurar uma agência da
Previdência Social, já que a revisão
é automática. Idosos com direito a
valores mais baixos terão prioridade.

Periculosidade para os
vigilantes depende do
Ministério do Trabalho
O Sindmetal-SF esclarece que a lei nº

12.740/2012, intitulada “Lei Fenando
Maia”, que dá direito aos vigilantes de 30%
a mais no salário, aprovada em dezembro
do ano passado, depende agora de
regulamentação do Ministério do Trabalho.

Esta Lei reconhece a profissão de
vigilante como atividade perigosa,
possibilitando a eles (preenchidos os
requisitos do art. 193 da CLT) receber o
adicional de periculosidade, correspon-
dente a 30% sobre o salário.

Agora, compete ao Ministério do
Trabalho e Emprego promover a
regulamentação das atividades ou
operações perigosas, que constituiu Grupo
Técnico, composto por Auditores Fiscais do
Trabalho, que deverão elaborar proposta
de regulamentação das alterações
legislativas promovidas.

Nissan chega em Resende
investindo em qualificação

A Montadora Nissan, que será instalada em Resende até 2014, já vai
começar as contratações e está realizando inscrições no SENAI de Resende
para o processo de seleção e formação dos operadores de produção. Os
aprovados nas etapas de seleção receberão vale transporte e vale refeição
durante três semanas de curso no SENAI.

O período de inscrição começou no último dia 14 e vai até 15 de fevereiro.
Aos interessados, ainda há vagas. O foco da empresa é o primeiro emprego.
Portanto, é interessante que todos compartilhem dessa informação com os jovens
de sua família e com amigos para que possam aproveitar essa oportunidade.

Alguns detalhes sobre o curso:Alguns detalhes sobre o curso:Alguns detalhes sobre o curso:Alguns detalhes sobre o curso:Alguns detalhes sobre o curso:
Quem pode participar do curso?
Homens e mulheres, maiores de 18 anos e que tenham ensino fundamental

completo.
Onde se inscrever?
No SENAI de Resende, NA Rua Sarquis José Sarquis, 156 - Jardim Jalisco.
O que é preciso para efetuar a inscrição?
Apresentar currículo, CPF (cópia e original), RG, para homens é necessário

apresentar certificado de reservista ou dispensa do serviço militar obrigatório,
comprovante de residência e comprovante de escolaridade. Além de preencher
requerimento de inscrição.

Quais cidades os candidatos devem residir?
Resende, Itatiaia, Quatis, Porto Real, Barra Mansa ou Volta Redonda.


