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JSLJSLJSLJSLJSL apresenta proposta
para Acordo Coletivo

2014/2015
Em negociação na última
sexta-feira (9/5) entre
representantes da JSL e do
sindicato, a empresa
apresentou sua proposta para

Sindicato agenda
reuniões com

demais terceiras
Outras terceiras como a Raicing e
MHD já entraram em contato com
o sindicato e as reuniões estão
sendo agendadas ainda para esta
semana. Certamente essas
empresas já apresentarão suas
propostas para a renovação do
Acordo Coletivo.

- Reajuste Salarial:Reajuste Salarial:Reajuste Salarial:Reajuste Salarial:Reajuste Salarial: INPC integral;

- PLR: PLR: PLR: PLR: PLR: R$ 2.800,00, sendo R$ 1.400,00 pagos em 23/05/2014 e o
restante em janeiro/2015;

- Abono de Jornada:Abono de Jornada:Abono de Jornada:Abono de Jornada:Abono de Jornada:     R$ 1.300,00: R$ 1.300,00, pagos em 23/05/2014;

- Sodexo: Sodexo: Sodexo: Sodexo: Sodexo: R$ 160,00 mensais, a partir de 01/05/2014.

CAMPANHA SALARIAL 2014

renovação do acordo coletivo
2014/2015. A proposta irá à
votação amanhã (13/5), a
partir das 9h, no portão de
entrada dos funcionários.

VEJA ABAIXVEJA ABAIXVEJA ABAIXVEJA ABAIXVEJA ABAIXO A PROPOSTO A PROPOSTO A PROPOSTO A PROPOSTO A PROPOSTAAAAA:::::

Bancos deverão dar
prazo para atendimento

também na gerência
Agora é lei: o prazo de espera pelo
atendimento pelas gerências dos
bancos também deve ser de 20
minutos, em dias normais, e 30
minutos, em vésperas e dias após
feriados, assim como a legislação
(Lei 4.223/03) já estabeleceu para
os caixas. A Lei 6.750/14, que
amplia os efeitos da norma já em
vigor, foi publicada no Diário
Oficial em 15/04. A nova regra
determina que os bancos
coloquem pessoal “suficiente e

necessário” nos caixas e na
gerência para que o atendimento
seja efetivado dentro do prazo.

A lei diz, ainda, que agências
deverão informar aos usuários,
em cartaz fixado na sua entrada,
a escala de trabalho dos caixas
e gerentes colocados à
disposição. E, ainda, o tempo
máximo de espera nos dois
setores, o direi to à senha
numérica e o direito a assentos
especiais.

Data-base: é o período do ano
em que patrões e empregados
representados pelos Sindicatos se
reúnem para renegociar os
termos dos seus contratos
coletivos de trabalho. Neste
período, os trabalhadores podem
reivindicar a revisão de salário,
mais benefícios sociais, apontar
a manutenção do acordo, além
de incluir novas cláusulas. A data-
base de uma categoria é o
momento de início da aquisição
dos direitos trabalhistas
decorrentes do acordo ou
convenção coletivos. Por exemplo,
se uma determinada categoria
tem data-base em maio, mas os
patrões e empregados desta
categoria só fecham o acordo em
novembro, os direitos acordados
deverão ser cumpridos de forma
retroativa, contando a partir do
momento da data-base, neste
caso, o mês de maio. Isso evita
que o empregador tente adiar ao
máximo as negociações.


