www.sindados-mg.org.br
facebook.com/sindadosmg

Sindados notifica Cobra Tecnologia
por descumprimento de ACT
O Sindados-MG enviou nesta terça-feira, 27 de
junho, uma notificação extrajudicial para a empresa
Cobra Tecnologia em face das diversas irregularidades decorrentes do descumprimento do Acordo Coletivo de Trabalho (ACT) 2016/2017. Na notificação,
o Sindados exige que a empresa tome providências
imediatas para o cumprimento das normas do ACT.
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Foram relacionadas as seguintes irregularidades:

Descumprimento da clausula 34º
ACT 2016/2017 (quadro de avisos);

Descumprimento da jornada de
trabalho no que diz respeito ao início e término do período diário laboral,
especificamente em relação àqueles
trabalhadores que são deslocados para
atender fora de sua base de origem;
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Período de intervalo de almoço reduzido, pois os trabalhadores têm que
atender agendamentos muitas vezes
em sequencia;
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Após a entrega da notificação, os diretores do
Sindados-MG Éder Carmo e Leandro Augusto reuniram-se com Gerência de Equipe da Cobra Tecnologia em Belo Horizonte (CAT BEL) para esclarecer,
ponto a ponto, o conteúdo da notificação. A notificação completa está disponível no site do Sindados-MG (www.sindados-mg.org.br).

Questionamentos sobre o não reajuste da PMUVP desde 2013;
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Esclarecimentos sobre os motivos
da retirada unilateral e arbitrária do
veiculo do trabalhador de sua frota,
comprometendo dessa forma sua renda;
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A clausula 49º do ACT 2016/2017,
que obriga a empresa a atualizar as
normas internas, não está sendo cumprida. Como o reembolso de hospedagem, que passou de R$ 75,00 para R$
150,00, mas que até a data atual não
foi repassada aos funcionários;
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- A empresa vem deixando de observar as Normas Regulamentadoras,
expedidas pelo Ministério do Trabalho,
relativamente às medidas de proteção à
saúde e segurança do trabalho.

O Sindados-MG tem o objetivo de resguardar os direitos dos trabalhadores da Cobra Tecnologia e prevenir responsabilidades em relação à eventual violação de norma legal e do ACT. Por isso, requer o imediato
restabelecimento da legalidade, evitando, assim, a necessidade de se adotar medidas legais cabíveis.

CARO COLEGA DA COBRA TECNOLOGIA, PARA QUALQUER
PROBLEMA QUE VOCÊS IDENTIFICAREM, PROCURE O SINDICATO.

