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PSA reabre as negociações

Depois de insistente procura do
sindicato, a empresa reabriu as
discussões agendando para
amanhã (24/5), reunião em que
estará apresentando nova
proposta que será levada, em
seguida, a apreciação dos
trabalhadores.

O sindicato espera que a
empresa apresente uma melhora
no valor da PLR e em outros itens
para que seja contemplado o

A empresa Peugeot acaba de marcar nova rodada de
negociação com o sindicato sobre o Acordo Coletivo de

Trabalho 2013/2014
interesse da maioria dos
trabalhadores, respeitando sempre
a data base da categoria, que é
1º de maio. A política desta gestão
é sempre priorizar o bom
entendimento nas negociações
para que os trabalhadores sejam
valorizados e tenham seus direitos
respeitados, através de melhorias
e, ao mesmo tempo, à empresa,
que continue gerando novos
empregos na região.

CAMPANHA SALARIAL 2013

É sempre melhor que o sindicato
consiga fechar uma boa negociação
diretamente com direção da
empresa, sem que o acordo tenha
que chegar aos tribunais.
Lembrando que até a assinatura de
um novo acordo coletivo de
trabalho, continua em vigor o
anterior. (Súmula 277 – Sentença
Normativa. Convenção ou Acordo
Coletivos. Vigência, Repercussão
nos Contratos de Trabalho)

O ministro da Secretaria Geral
da Presidência, Gilberto Carvalho,
disse, na última semana, que o
governo está se concentrando em
discutir com as centrais sindicais
os pontos com solução mais
rápida. Segundo ele, a redução
da jornada de trabalho e o fim do
fator previdenciário ainda são
pontos que precisam de mais
tempo para serem resolvidos.

De acordo com o ministro, o
governo não tem ainda uma
posição definida e continua
estudando os dois pontos, por isso
preferiu não incluí-los na atual pauta
de negociação. Ele disse também
que há outros pontos importantes em
discussão como a rotatividade da
mão de obra e também a
"informalização" do trabalho, com
muitas pessoas trabalhando sem
carteira assinada.

Governo quer discutir
fator previdenciário

com sindicatos

Seguro DPVAT – Proteção para todos

Valor
- R$ 13.500 por morte;
- Até R$ 13.500 por invalidez
permanente;
- Até R$ 2.700 de reembolso por
despesas médico-hospitalares.
Quem recebe
- Por morte, o herdeiro legal.
- Por invalidez permanente, a
vítima recebe.
- Em caso de reembolso de
despesas médico-hospitalares, a
vítima recebe.

Prazos
- Para solicitar: em até três anos
contados a partir da data do
acidente.
*Na invalidez permanente, em
caso de tratamento ainda não
concluído, o prazo é contado a
partir do laudo conclusivo do IML.
- Para receber: em até 30 dias
contados após a entrega de toda
a documentação necessária.

Como receber
Através de depósito em conta
corrente ou conta poupança.

Pedestre, motorista ou passageiro, você tem direito ao Seguro
DPVAT, que – como o próprio nome diz – indeniza as Vítimas de
Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Via Terrestra.
Em caso de acidente, o Seguro DPVAT oferece cobertura por morte
ou por invalidez permanente e o reembolso de despesas comprovadas
com atendimento médico-hospitalar.

Você mesmo dá entrada nos pedidos de indenização e/ou de
reembolso.

O procedimento é simples, gratuito e não exige a contratação de
intermediários. Consulte no site www.dpvatsegurodotransito.com.br
a documentação necessária e o ponto de atendimento mais próximo.
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Trabalhador unido, sindicato forte!
Preencha a ficha de sindicalização e faça parte do Sindicato dos Metalúrgicos do Sul Fluminense, a verdadeira trincheira

de luta do trabalhador. Sendo sindicalizado, você tem direito a diversos benefícios e convênios.
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