.... _SINDIEXTRA ��
Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Extrativas de Paracatu e Vazante -2srJuNr2021

b.3:....í..,.i�

10nross-Açã1 Trabalhlsta • lora Norurna - TUmo de Revezamento

SINDICATO FIRA PAGAMENTOS DE VAlORES
ASSIM QUE VAlORES ESTEJAM DISPONÍVEIS
Jusuça deffnlu prazo até llla 30 para a empresa depositar valor da causa na Justiça

A

Justiça determinou à ção trabalhista-Hora noturna -Turno revezamento
Kinross que fizesse o ProcesSOIAICl0Uem20l7
depósito até o dia 30 Periodo de apuração 28/9no12 • 28/11/2016 - apenH ■01 turn01
de junho do montante da causa Ovest1011amentoda açao-Horas noturnas nos turnos Ininterruptos entre outros
deferiu apenas pedido relativo horas noturnas
coletiva por S U bstituição proces- SentençaLJqU!daçAodasentença -R$3M.
suai movida pelo sindicato Set• 4epo$1\ado em Juízo •tt o d'i1 30/06/2021
desde 2016. A empresa já fez o S1nd1c.atodeveràconta1arouut.uuidos
depósito definido pela perícia no /1,, •lação consic1en1 l'IDnl nowma o periodo de 22 as 5h. Contudo, o !udlclirio consol clou o
que a hora noturna devuer estendido &16 o llnal Cla Jornada, ci.
a
dia 23 , depois de apurados os enlCMCllmenlo
mesma terminar após •� Sh. F01 nse 011tl!!fldimenlo que nor1eou a "811lença neste procMIO.
direitos de cada trabalhador indi- aesdot 12/2018 -Após ata eçlo • Kiflr05s passou• pagar H horn noc..,,_ a pa1'I das 5h
vidualmente.
Devemos esclarecer aos trabalha foram beneficiados pela ação vitorio
dores que teremos agora outro passo, sa.
Publicação feita pela Kinross gerou
mais rápido, para que este valor seja
repassado ao Sindicato e possamos falsa expectativa de que os pagamen
fazer o pagamento a cada trabalhador. tos seriam realizados no próximo dia
Lembramos que do valor global serão 30, que na verdade representava o
descontados as parcelas devidas ao prazo para que a empresa deixasse o
INSS e FGTS de cada trabalhador. Só v a l o r à d i s p o s i ç ã o d o ju i z .
assim serão processados os paga Lamentamos que empresa, depois de
mentos para cada trabalhador arrolado recorrer durante anos contra este
direito dos trabalhadores, tenha se
no processo.
Após o depósito do valor na conta apressado em uma informação parcial,
do Sindicato, todos serão chamados que acabou gerando a expectativa
para comparecerem à entidade, assi imediata dos indenizados, sem escla
nar os documentos necessários e recer que o valor depositado à Justiça
seguiria ainda em trâmite formal até
receberem seus respectivos valores.
A liberação dos valores obedece cair na conta no Sindicato para o efeti
uma burocracia formal de transferên vo pagamento.
Esta é uma vitória dos trabalhado
cia do valor para banco, para garantir a
total segurança e transparência, asse res através do Sindicato, instrumento
gurando o pleno direito de todos os de defesa dos direitos da categoria.
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