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CAMPANHA SALARIAL 2014

Saúde do
Trabalhador é

tema da
1ª Conferência
Macrorregional

Volta Redonda sediou, na semana
passada, a 1ª Conferência
Macrorregional de Saúde do
Trabalhador e da Trabalhadora. O
evento aconteceu no Centro
Universitário Geraldo Di Biase (UGB),
antecedendo a Conferência Estadual
sobre o tema.  Mais de 300 pessoas
participaram, representando instituições
da região que desenvolvem ações
voltadas à saúde do trabalhador.

As conferências têm como objetivo
definir políticas públicas no campo da
Saúde do Trabalhador e promover a
ampliação e a efetivação do controle
social, além de incentivar a discussão
de propostas relativas à saúde do
trabalhador no âmbito regional.

A conferência foi promovida pelo
Cerest (Centro de Referência de Saúde
do Trabalhador), através da Secretaria
Municipal de Saúde (SMS) de Volta
Redonda, com o tema “Saúde do
Trabalhador e da Trabalhadora, Direito
de Todos e de Todas e Dever do
Estado”.

Ao final do evento, foram eleitos
os delegados que irão participar
Conferência Estadual.

RACING

-Reajuste salarial:  5,82% (INPC), a partir de 1/5/2014.

-PR 2014: R$ 2.800 - 1ª parcela no valor de R$ 1.400, a ser paga em 24/
6/14. E a 2ª parcela restante a ser paga em 30/1/15, nos mesmos critérios
adotados no acordo da PR 2013.

-Adicional de manutenção de jornada de 44 hs até 30/4/16: R$ 1.300, a
ser pago em parcela única no dia 24/6/14.

JSL

-Reajuste salarial:  5,82% (INPC).

-PLR: R$ 3 mil, sendo R$ 2 mil pagos em 26/5/14 e R$ 1 mil em 1/15.

-Abono: R$1.300, com pagamento em 26/5/14.

-Sodexo: R$ 160, retroativo a 1/5/14.

-Antecipação da 1ª parcela 13º Salário com pagamento para 7/7/14 no
retorno das férias coletivas (opcional).

RRRRRacing e JSL apresentam propostaacing e JSL apresentam propostaacing e JSL apresentam propostaacing e JSL apresentam propostaacing e JSL apresentam proposta

Mesmo depois do conjunto de
medidas anunciadas pelo Governo
Federal para destravar o crédito e
estimular as vendas de veículos, as
empresas do setor automotivo
continuam fazendo ajustes em sua
produção, concedendo férias
coletivas, suspensões de contratos de
trabalhos e, em outros casos, cresce
ainda o número de demissões. Na
região, as empresas como PSA,
MAN e Nissan já anunciaram férias
coletivas entre junho e julho.

Em meio a esta turbulência de crise
no mercado automotivo, ainda não
sanada, estamos tentando fazer o
melhor acordo possível. Esperamos
que as empresas não se aproveitem
do momento para tentarem flexibilizar
os direitos e benefícios já conquistados
pelos trabalhadores. O sindicato não
irá permitir que isso aconteça! O
momento não é bom para ninguém:
nem empresa, nem trabalhadores,
nem sindicato. É preciso ter serenidade
na hora de negociar.

O SINDIMETAL -SF  informa aos
trabalhadores que ajuizaram
ação de perdas  do FGTS,
(correção feita pela “TR” que não
acompanha a inflação) que o
número do processo é 0001483-
96.2014.4.02.51.04.

INFORME SOBRE PROCESSO
DO FGTS - Correção do Saldo

VOTAÇÃO SERÁ AMANHÃ (21/5), A PARTIR DAS 9H,
NA PORTARIA DE ENTRADA DAS EMPRESAS

PROJECTO e PÉROLA
Reunião será na próxima 5ª feira (22).

DEMAIS TERCEIRAS - Ainda não houve manifestação por parte
das empresas.

O tempo não está a favor e o sindicato quer concluir as negociações
antes do início das férias coletivas. Portanto, as empresas que ainda
não procuraram o sindicato devem procurar inciar as negociações o
mais breve possível.


