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Sindicato forma
60 profissionais

em medição
industrial

Em março, o Sindicato dos
Metalúrgicos do Sul Fluminense e
o Centro de Qualificação
Profissional - Qualific promoveram
o curso de Medição Industrial.

Ao longo de quatro semanas,
os 60 alunos aprenderam uma
nova profissão, que os permite
atuar no setor automotivo na área
de qualificação e laboratório de
metrologia.

Mas este foi apenas o começo
da parceria. Durante a formatura,
Renato e o professor Leonardo
Panísio anunciaram outro curso, de
Motor Diesel, que abrirá inscrições
já na semana que vem. Os
associados terão 50% de desconto.

O curso contará com aulas
de montagem e desmontagem;
dimensionamento do motor;
regulagem de válvulas; estudo
da bomba injetora; sincronismo
do motor; estudo do turbo
compressor e calagem da bom-
ba injetora. Serão cinco semanas
de inscrição, com previsão de início
do curso em 20/5.

As inscrições ficarão concen-
tradas na Rua Gustavo Lira, 9 -
Centro, e as aulas continuarão na
sede do Retiro. Mais informações
nos telefones (24) 9916-2025 ou
8844-8872.

Desde o dia 15 de abril (data
da assinatura do acordo do Banco
de Horas do ano passado), não
está mais em vigor o Banco de
Horas da empresa, já que o
sindicato não renovou o acordo.

A partir de agora, as horas
trabalhadas deverão ser pagas ou
compensadas dentro do próprio mês.

Depois da ação da empresa de
descontar das férias dos trabalha-
dores as horas devidas, o sindicato
decidiu combater essa prática e
não mais renovar o acordo,

Cinbal usa férias do
trabalhador para pagar

‘Banco de Horas’
orientando os trabalhadores a
comparecer a sede do sindicato
para que sejam tomadas as
medidas judiciais cabíveis no
sentido de denunciar essa arbi-
trariedade.

Férias é um direito de todo
trabalhador, portanto não é
juridicamente legal ter descontado
dias de saldos negativos de banco
de horas neste período.

O sindicato está movendo ação
no Ministério Público e denunci-
ando essa prática ilegal.

Após várias denúncias, o sindicato
levou ao conhecimento da empresa a
insatisfação dos trabalhadores em
relação ao custo abusivo cobrados
pelo atual plano de saúde da empresa.

A Cinbal se comprometeu com o
sindicato de, até o final deste mês de
abril, abrir nova concorrência, caso
a Unimed não melhore seus preços.

Sindicato cobra da
Cinbal o custo abusivo

do plano de saúde
A Unimed chega a cobrar R$ 14

por consulta e entre R$ 8 e R$ 9 por
cada procedimento. Tem trabalhador
que chega a gastar mais com essas
taxas do que com o valor mensal do
plano.

O sindicato espera que a empresa
cumpra com o compromisso
assumido.

Aqueles trabalhadores que têm
direito mas que ainda não
receberam sua PLR, o sindicato
orienta a procurar a direção da
entidade para que sejam tomadas

O ‘não’ pagamento da PLR
dos trabalhadores

as medidas judiciais cabíveis.
Lembrando que a primeira

parcela deveria ter sido paga até
o dia 1º de fevereiro e a segunda
até o dia 1º de agosto.

A direção do sindicato convoca
os funcionários da Retífica Volta
Redonda a comparecer a sede da
entidade para participar de reunião
no próximo dia 29/4 (2ª-feira) , às
9h, para tratar de assunto de interesse
dos trabalhadores da empresa.

Sindicato convoca os
trabalhadores da

Retífica Volta
Redonda
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O Sindmetal-SF convida seus associados
a participar da Palestra: Femicídio,

proferida pela Dra. Adriana Ramos de
Mello, do 1º Juizado da Violência

Doméstica e Familiar contra à Mulher. O
evento tem entrada franca e será na
próxima sexta-feira (26), às 10h, no

Auditório da OAB/VR.

Sindicato entrega pauta
de reivindicações

ao MetalSul
No último dia 8, o Sindmetal-SF

entregou as pautas de reivindicações
para o Acordo Coletivo 2013/2014
ao Sindicato Patronal (MetalSul).

Este ano, a direção do sindicato
rsolveu entregar uma pauta enxuta,
com reivindicações objtivas e
necessárias, com o objetivo de
agilizar o fechamento do acordo.

Ainda não foram iniciadas as

negociações, o agendamnto é uma
prerrogativa da empresa.

O sindicato está aguardando
contato e espera que isso ocorra o
quanto antes.

Aliás, curiosamente, este atraso
no processo de negociação tem
ocorrido em quase todas as
empresas da região. Isto está
parecendo uma combinação.

Reajuste salarial: INPC + aumento real
Piso salarial profissional de R$ 1.100

Função igual salário igual
Cartão alimentação de R$ 250

Licença maternidde de 180 dias
Bonificação de férias de 50%
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