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Trabalho do Sindicato obtém avanços na

resolução das pendências do Acordo Coletivo

Durante toda a vigência do ACT 2010/2011,

o Sindicato vem se reunindo com a Cemat para

solucionar as pendências relativas a aplicação

do disposto nas cláusulas do Acordo Coletivo.

Após as cobranças efetuadas pelo

Sindicato e a realização de diversas rodadas de

negociação, a Cemat, conforme havia se

comprometido na reunião realizada nos dias 13

e 14/09/11, encaminhou no dia 23/09/11 seu

posicionamento sobre as seguintes questões:

1. Passivo Trabalhista do adicional de

periculosidade sobre o adicional para

empregados que dirigem

A Cemat solicitou prorrogação do prazo

até 15/10/11 para apresentação dos valores, os

quais serão analisados pelo Sindicato para

posterior negociação de pagamento.

2. Comissões Paritárias do ACT 2010/

2011: Horas Extras; Adicional para

empregados que dirigem veículos; PPR 2011;

Bolsa de Estudos; Plano de Proteção e

Recuperação da Saúde - P.P.R.S. e Comissão

de apuração da responsabilidade do

empregado no uso de veículos da Cemat

A Cemat encaminhou ao Sindicato carta

informando o nome de seus representantes nas

Comissões Paritárias e, ainda, que estará

divulgando esta informação por meio de

Circular.

Quanto ao PPR 2011, especificamente, a

Comissão já estava constituída e a Cemat se

comprometeu a apresentar sua proposta na

rodada de negociações que será realizada nos

dias 26 e 27/09/11 em São Paulo, na sede do

Grupo Rede.

3. Divulgação dos critérios do Plano de

Cargos e Remuneração

Em todas as rodadas de negociação

realizadas, os representantes do Sindicato têm

cobrado da empresa o compromisso em divulgar

ampla e claramente a sua Estrutura de Cargos,

de forma que o trabalhador possa visualizar as

possibilidades de crescimento profissional,

assim como os critérios necessários à sua

progressão funcional e salarial. A partir dessa

reivindicação, a Cemat informou o cronograma

de divulgação da sua Estrutura de Cargos nos

principais polos do Estado:

Tangará da Serra 06/10/2011

Cáceres 07/10/2011

Rondonópolis 24/10/2011

Barra do Garças 25/10/2011

Sinop 07/11/2011

Cuiabá (Barro Duro) 24/11/2011

Cuiabá (Morro da Luz) 25/11/2011

4. Alimentação

Devido às negociações encaminhadas pelo

Sindicato para a resolução das questões

pertinentes ao fornecimento de alimentação aos

trabalhadores que estiverem trabalhando em

horas extras, a Cemat divulgou a Circular nº

002-VPE-CEMAT-2011, que normatiza o tal

procedimento.

5. Hospedagem quando em viagem

O Sindicato tem defendido veementemente

o direito de o trabalhador optar por acomodação

individual quanto em viagem a serviço da

empresa, como forma de garantir sua

privacidade e intimidade, assim como o direito

de escolher o hotel de sua preferência dentre os

estabelecimentos conveniados.

Durante as negociações, o Sindicato

encaminhou ao Grupo Rede carta solicitando a

alteração da norma REDE_ADF_PRO_

2007_010 a fim de que está se adeque ao

disposto no Acordo Coletivo de Trabalho

celebrado entre o STIU-MT e a Cemat.

6. Atualização da tabela de reembolso de

óculos

Quanto a este item, a Empresa informou

que está concluindo a pesquisa de mercado e

solicitou prazo até final de set/2011 para

apresentação de sua proposta.

7. Atualização do valor da gratificação para

transporte de empregados do turno de

revezamento

O Sindicato defendeu, em todas as

rodadas de negociação, a necessidade premente

de a empresa atualizar sua tabela de gratificação

temporária de transporte de empregados em

turno ininterrupto de revezamento

apresentando, inclusive, a metodologia de

cálculo para apuração do valor. No dia 23/09/

11, em carta encaminhada ao Sindicato, a Cemat

apresentou os novos valores e a metodologia

utilizada para sua atualização. Estes valores terão

vigência a partir de 01/10/2011, conforme

abaixo:

Local Valor Valor

Praticado Atualizado

Cáceres 24,04 71,93

Tangará da Serra* 84,15 73,70

Quatro Marcos 36,06 109,88

Nobres 82,12 187,02

Barra do Garças 132,23 360,75

Sinop 120,21 371,83

*Segundo a Cemat, a redução do valor em Tangará

da Serra se deu pelo fato da diminuição da distância

entre o centro da cidade e a subestação, informação

esta que será averiguada pelo Sindicato.

8. Local para descanso no Barro Duro

Em 23/09/2011, conforme havia informado

na reunião realizada nos dias 13 e 14/09, a Cemat

encaminhou carta informando que continua

realizando estudos para a adequação de sua

estrutura física e solicitou prazo até 31/12/2011

para apresentação de seu posicionamento

quanto à questão.

9. Lazer - convênio com o SESIPARK

Após a cobrança do Sindicato quanto a

esta questão, a Cemat encaminhou carta

informando que regularizou a situação

encaminhando ao SESIPARK relação dos

empregados associados, visando o acesso dos

mesmos até a emissão da carteirinha.

10. Fornecimento do comprovante de

registro de ponto ao trabalhador

Em relação à esta questão, o Sindicato tem

cobrado da empresa a necessidade de precisão

no registro de ponto do trabalhador, bem como

o acompanhamento do mesmo em relação às

suas horas trabalhadas.

A Cemat informou que continua em fase

de testes o portal ARH Online que permitirá ao

trabalhador acompanhar o seu histórico de

trabalho e, que está aguardando definição do

Ministério do Trabalho para adoção das medidas

cabíveis quanto ao ponto eletrônico.

11. Sobrecarga de trabalho nos turnos de

operação e remuneração incompatível com

as tarefas executadas

Conforme havia informado na reunião

realizada em 13 e 14/09, a Cemat encaminhou

em 23/09/2011, carta informando que está

realizando levantamento da situação em todos

os CRS’s para avaliação e adoção das

providências necessárias, solicitando prazo para

conclusão dos trabalhos até 31/10/2011.


