JULHO 2014

SINDIMETRO SE REÚNE
COM STU/BH EM MESA LOCAL
Nos dias 18 e 24 de julho o SINDIMETRO e a STU/BH se reuniram
para tratar de diversas demandas
da categoria. Algumas delas, tais
como jornada de trabalho/folga
em dobro, plano de saúde extensivo aos pais, quebra de caixa aos
empregados do financeiro/cartão
corporativo entre outro, foram encaminhados para a Mesa Nacional.
Em relação aos temas locais discutidos na Mesa, destacamos os
seguintes:
• Fornecimento de PPP: A
STU/BH informou que está tomando medidas para agilizar a entrega
deste documento, priorizando os
que têm agendamento marcado
no INSS. A empresa também está
criando um padrão de procedimento, com o objetivo de evitar irregularidades na emissão do PPP. Os
empregados que porventura detectaram irregularidade no documento deverão procurar o RH;
• Condições de trabalho na
operação: A STU/BH reconheceu
que devido à insuficiência de pessoal e escassez de recursos financeiros, diversas melhorias nas estações estão pendentes. Diante disso,
apresentou um cronograma de intervenções a serem realizadas nas
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estações – a princípio em Central,
Waldomiro Lobo, Primeiro de Maio,
Floramar e Vilarinho – no prazo
máximo de dezembro/2014, instalando equipamentos tais como:
ar-condicionado, bebedouros, duchas higiênicas e micro-ondas.
• Sala de prontidão: uma
antiga reivindicação dos trabalhadores da noite no Pátio Eldorado,
era melhores acomodações para
que os mesmos aguardassem o

fim da jornada de trabalho na empresa. Com o nome dado de “sala
de prontidão”, a STU/BH também
apresentou um cronograma para
a conclusão de sua instalação até
julho/2015.
Várias outras demandas foram
discutidas e a ata oficial da reunião será disponibilizada no site
do SINDIMETRO. Aguardamos
apenas que a STU/BH a envie ao
Sindicato.

Nos dias 29 e 30 de julho será realizada, em BH,
a Mesa Nacional de Negociação. Inicialmente os
representantes sindicais e a CBTU se reunirão no
auditório do CCO. Na pauta da reunião estará em
discussão a revisão do PES entre outras reivindicações.

SINDIMETRO FAZ CONVÊNIO
PARA AÇÕES PREVIDENCIÁRIAS
O Sindicato contratou o escritório de advocacia Lilian Salgado
que cuidará exclusivamente de
ações previdenciária.
Durante o mês de agosto serão
realizadas palestras com os advogados do escritório, com o objetivo de prestar esclarecimentos em
relação a esse tipo de ação jurídica, além de disponibilizar para
cada filiado uma cartilha com o
mesmo conteúdo. Veja nesta página o dia, local e hora que ocorrerão as palestras e agende-se!
No entanto, informamos que o
escritório não dará início a qualquer processo antes das palestras.
Além disso, para fazer jus ao desconto firmado com o escritório, o
filiado deverá retirar no Sindicato
o documento que certifica a sua
filiação. Somente com esse documento é que o escritório de advo-

cacia Lilian Salgado dará início a
eventuais ações jurídicas.
Entre as principais ações estão:

PALESTRAS
SOBRE AS AÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS

• Aposentadoria especial
Para todo empregado que trabalhe em locais expostos a periculosidade e que possuam tempo
para solicitar a aposentadoria especial.

18 DE AGOSTO
Pátio Eldorado
Às 22:30h
20 DE AGOSTO
Sede
Às 9h e 15h
21 DE AGOSTO
Pátio São Gabriel
Às 10h e 14h

• Desaposentação
Para o segurado do INSS que
após a sua aposentadoria continua trabalhando e recolhendo a
contribuição do INSS.
• Previdência dos anistiados
Para aqueles que foram anistiados, mas que não tiveram reconhecido, para fins de aposentadoria, o período em que estiveram
afastados.

Pendências em relação ao Imposto de Renda
Os filiados que tiverem pendências no Imposto de Renda relativo a ações trabalhistas, ajuizadas pelos advogados do SINDIMETRO, deverão entrar em contato com o
Sindicato que, junto com o RH, irá buscar solução para os
problemas em relação à Receita Federal.

De 2ª. a 6ª. feira
Das 9h às 15:30h

PLEBISCITO DA
CONSTITUINTE
PELA REFORMA
POLÍTICA

Por questões de privacidade e
segurança, pedimos que os filiados
registrem o horário de funcionamento do Deptº Jurídico, pois não
há possibilidade de atendimento à
categoria fora do estabelecido.
Somente a funcionária do
Deptº, encarregada do atendimento, está autorizada a dar informações, receber documentos
e acessar processos jurídicos dos
filiados.
Contamos com a
colaboração de todos!

Um passo na luta
pelo atendimento
das reivindicações
populares
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