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CAMPANHA SALARIAL  2018

As negociações que já esta-
vam difíceis, agora, após a
greve dos caminhoneiros, alta
do dólar e da libra, parece que o
que estava ruim ficou ainda pior.

Nas negociações desta semana,
os argumentos das empresas
da região foram que com a
alta do dólar a matéria prima
ficou mais cara, e com a greve

Momento de decisão
dos caminhoneiros houve per-
da de produção. E outras vivem
uma crise mundial, e com a
alta da libra, informaram que
a coisa tende a piorar.

Quando os problemas do pri-
meiro mundo começam a afetar
o país, a situação fica pior ainda
quando se fala do estado do Rio
de Janeiro. Esse é o quadro das

Assembleia, 2ª feira (11/6), a partir das
14h, na portaria da empresa

O sindicato orienta que os trabalhadores do 2º turno devem descer dos ônibus,  não entrar na empresa e
aguardar a saída do 1º turno. E os trabalhadores do 3º turno devem também participar, comparecendo às
14h, na portaria da empresa.

GRUPO SEB-ARNO

Votação na 3ª feira (12/6), a partir das 7h,
na portaria da empresa

Representantes da empresa se reuniram com o presidente do sindicato e o diretor responsável das
negociações e apresentaram suas dificuldades para melhorar a proposta. A posição do sindicato foi
de consultar os trabalhadores sobre o assunto. Ontem, o sindicato realizou assembleia que aprovou o
retorno da última proposta para votação. Portanto, o sindicato convoca a particpação de todos.

LAND ROVER

negociações.

Diante disso, na próxima se-
mana, os trabalhadores, jun-
tamente com o Sindicato dos
Metalúrgicos, estarão deci-
dindo os próximos passos da
campanha salarial.

Veja abaixo a programação
dessa próxima semana nas
empresas.

Sindicato na expectativa
Representantes do sindicato, Bartolomeu e Andre, se reuniram com representates da Hyundai para
discutir uma nova proposta mas, até agora, não conseguiram chegar numa proposta a ser levada aos
trabalhadores. Entre as possibilidades que foram discutidas em mesa, a empresa ficou de apresentar
nova proposta, na próxima semana. O sindicato vai aguardar.

HYUNDAI



Governo ataca OIT
para defender

destruição das leis
trabalhistas. MPT

lamenta
Após ter sido incluído em lista
de países sob suspeita de
descumprir normas interna-
cionais de proteção aos traba-
lhadores, o governo brasileiro
acusou a Organização Inter-
nacional do Trabalho (OIT) de
fazer "jogo político" e de des-
conhecimento sobre a legislação
brasileira. A dita "Reforma"
Trabalhista do governo Temer é
objeto de análise durante a 107ª
Conferência Internacional do
Trabalho da organização, que
começou no dia 5/6, em
Genebra, na Suíça.

O procurador-geral do Ministério
Público do Trabalho (MPT),
Ronaldo Fleury, acompanhou os
debates e lamentou a mani-
festação de ataque do governo
brasileiro ao Comitê de Peritos e
à própria OIT. Como repre-
sentantes de instituição que tem

por missão a promoção dos
direitos fundamentais no mundo
do trabalho.

O representante internacional
dos trabalhadores, Marc
Leemans, também lamentou a
posição do governo brasileiro. O
representante dos traba-
lhadores brasileiros, Antonio
Lisboa, lembrou que o MPT
alertou o Congresso Nacional e
o governo federal que a reforma
trabalhista violava a Constituição
Federal e normas internacionais
ratificadas pelo Brasil.

Durante a abertura da confe-
rência, o ministro do Trabalho,
Helton Yomura, declarou que a
nova lei, chamada pelo governo
de "modernização trabalhista",
permite maior flexibilidade na
gestão do tempo do trabalhador
e mais equilíbrio entre trabalho
e vida pessoal.

MPT: A cada
quatro horas
e meia, uma
pessoa morre

vítima de
acidente de

trabalho
Desde o começo de 2017, ao
menos um trabalhador brasileiro
morreu a cada quatro horas e
meia, vítima de acidente de tra-
balho. O dado é do Observatório
Digital de Saúde e Segurança do
Trabalho, desenvolvido pelo
Ministério Público do Trabalho
(MPT) e pela OIT e cujos resultados
atualizados foram apresentados
no início de março/2018.

Com base em informações
disponibilizadas por vários
órgãos públicos, o observatório
estima que a Previdência Social
gastou mais de R$ 26,2 bilhões
com o pagamento de auxílios-
doença, aposentadorias por
invalidez, auxílios-acidente e
pensões por morte de
trabalhadores.

No ano passado, estas perdas
gerais à economia com aci-
dentes de trabalho foram equi-
valentes a cerca de R$ 264
bilhões. Para os procuradores
do trabalho, os números “alar-
mantes” são apenas a “ponta
do iceberg”, não representando
a real dimensão do problema.

O papel do cipeiro na empresa
Quando falamos sobre pre-
venção de acidentes, todos
podem e devem colaborar. O
cipeiro não consegue trabalhar
de forma eficiente e atuante se
estiver sozinho, sem a cola-
boração de todos.
Todos devem participar, indi-
cando situações de risco  no dia
a dia, respeitando as recomen-

dações passadas pela comissão
utilizando os EPI’s e EPC’s
fornecidos pela empresa indi-
cando sugestões de melhorias
de condições de trabalho.
Uma CIPA atuante é a que
se preocupa em criar ações
preventivas e, mais do que
isso, fiscalizar o cumprimento
das ações.


