
A direção do Sindicato dos
Metalúrgicos parabeniza os
trabalhadores que foram eleitos
para à Comissão Interna de
Prevenção de Acidente (CIPA)
AETHRA / AKC, ontem, dia 15/2.

Nas palavras do direitor do
sindicato, Jovelino: “É um passo
importante eleger um represen-
tante dos trabalhadores para
atuar e monitorar questões rela-
tivas à segurança e prevenção de
acidentes no chão da fábrica. O

Dias de luta,
dias de glória

sindicato vê isso com grande
relevância já que esses  repre-
sentantes farão a defesa de seus
pleitos e anseios da categoria”.

O sindicato reforça a importância
da participação desses profissio-
nais no que diz respeito ao zelo à
saúde e a segurança do trabalho,
na prevenção de acidentes e do-
enças laborais. E enfatiza que
estas eleições simbolizam um
avanço na organização dos tra-
balhadores. Parabéns a todos!

CONSÓRCIO VOLKSWAGEN CAMINHÕES E ÔNIBUS
Sindicato parabeniza os

trabalhadores eleitos para
nova CIPA da AETHRA/AKC Quando temos luz própria não

há escuridão que apague o
nosso brilho interior. Sempre
tenha fé na sua capacidade! Só
então, os momentos mais difíceis
da vida farão parte das suas lem-
branças, em  dias de glória.

Ontem, dia 15, mais um dia de
atividades no interior da  Volks-
wagen, conversando com traba-
lhadores,  entre um bate papo e
outro, mais uma vez,  escutando
suas reinvidicações na JSL,
tivemos o prazer de receber
vários elogios sobre o trabalho
da direção do sindicato. Obser-
vamos funcionários reunidos no
horário do almoço para louvar a
Deus, alguns descansando para
reiniciar suas atividades, outros
separando caixas de peças
vazias para retorno as empresas.
Todas essas atividades muito
importante no dia de produção.

Mas, enfim, como intermedia-
dor dos interesses dos traba-
lhadores, participando do dia a
dia da fábrica, nos momentos
de negociações e eventos em
defesa da categoria, o sindicato
reafirma o seu compromisso e,
neste momento, está aguar-
dando o retorno da  empresa JSL
sobre os pedidos dos trabalha-
dores na base sobre a melhoria
no piso salário inicial. Vamos
manter a fé que vamos vencer
juntos mais esse desafio.

Valor da cesta básica aumenta
em 16 capitais em janeiro

Segundo dados do DIEESE (De-
partamento Intersindical de
Estatística e Estudos Socioeco-
nômicos), em janeiro, o valor do
conjunto dos alimentos básicos
aumentou em 16 das 17 capitais. No
Rio de Janeiro, o custo da cesta
básica está em R$ 692,83)

Com base na cesta mais cara, que,
em janeiro, foi a de São Paulo, e
levando em consideração a de-
terminação constitucional que
estabelece que o salário mínimo
deve ser suficiente para suprir as
despesas de um trabalhador e da
família dele com alimentação,

moradia, saúde, educação, vestu-
ário, higiene, transporte, lazer e pre-
vidência, o DIEESE estima mensal-
mente o valor do salário mínimo
necessário. Em janeiro/2022, o
salário mínimo necessário para a
manutenção de uma família de
quatro pessoas deveria equivaler a
R$ 5.997,14 ou 4,95 vezes o mínimo
de R$ 1.212. Em dezembro de 2021,
quando o piso nacional equivalia a
R$ 1.100, o mínimo necessário
calculado pelo DIEESE ficou em R$
5.800,98 ou 5,27 vezes o piso em
vigor e, em janeiro, em R$ 5.495,52,
ou 5 vezes o valor vigente.


