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Empregados da LSL aprovam

pagamento da supressão do intervalo

de refeição em uma única parcela

O SEAAC reafirma para a empresa que a mesma tem de cumprir rigorosamente este compromisso,
pois caso contrário o SEAAC adotará medidas para que o trabalhador receba seu direito.

Empregados da Logís-
tica Sumaré Ltda. aprova-
ram, no dia 29/05/2009, o
pagamento em uma úni-
ca parcela dos valores
devidos em relação à su-
pressão do intervalo des-
tinado à refeição e repou-
so.

A empresa vinha há
dois anos praticando esta
irregularidade, embora já
tivesse sido notificada
pelo Sindicato várias ve-
zes. Em março de 2009 o
SEAAC tomou uma atitu-
de mais severa, denunci-
ando a empresa junto à
Delegacia Regional do
Trabalho e Ministério Pú-
blico do Trabalho.

Esta denúncia desen-

cadeou uma fis-
calização que ori-
ginou um auto de
infração para a
empresa que, por
conseguinte, terá
que pagar a to-
dos seus empre-
gados os direitos
desrespeitados.
O auditor do tra-
balho fixou o dia
13/07/2009 como
prazo final para
ap resen tação
dos cálculos e va-
lores devidos a
cada um dos tra-
balhadores.

O SEAAC informa que
irão receber inclusive os
que foram demitidos e

também aqueles que te-
nham se desligado da
empresa por sua livre
vontade.

Foram inúmeras as
reuniões entre a Empre-
sa e o Sindicato, no sen-
tido de apresentarem
uma forma para o paga-
mento, mas como não
houve uma proposta con-
sistente da empresa o
SEAAC decidiu levar o
que tinha aos trabalhado-
res, para que decidissem
a forma de pagamento.

Só então, a empresa
resolveu propor o paga-
mento em duas parcelas
iguais, uma para 31/07/
2009 e outra em 31/08/
2009. Em Assembléia,
como contraproposta, os
trabalhadores propuse-
ram o pagamento em uma
única parcela, e definiram
como data máxima o dia
31/07/2009. Esgotado o
prazo, e não cumprido o
que fora deliberado em
Assembléia, haverá para-
lisação total na empresa.
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Assembléia também aprova

a redução do intervalo

destinado a refeição (2 anos)
Por decisão da mai-

or ia  em Assemblé ia
também ficou aprova-
do, para o período com-
preendido entre maio/
2009 a maio/2011, o in-
tervalo destinado para
refeição e repouso de
40 minutos, desta feita
com a concordância
dos t rabalhadores e
acordo firmado com o
sindicato da categoria.

LSL firma documento no qual se

compromete a pagar o retroativo

correspondente à 2007/2009
No dia 03/06/2009, na

sede do Sindicato, foi as-
sinado documento e fir-
mado compromisso entre
o SEAAC e a LOGÍSTI-
CA, no qual fica estabele-
cido que após 13/07/2009,
prazo para entrega dos
cálculos, o Sindicato fará
a conferência dos valores,
baseados em auditagem
da Delegacia Regional do
Trabalho, para o paga-
mento no dia 31/07/2009,
atendendo ao que foi de-
cidido na Assembléia dos
Trabalhadores.

“Há aqueles que lutam um dia; e por isso são muito bons; Há aqueles que lutam muitos dias; e por isso são muito
bons; Há aqueles que lutam anos; e são melhores ainda; Porém há aqueles que lutam toda a vida; esses são os
imprescindíveis.”

Os que lutam Bertolt Brecht


