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Depois de muita confusão na deni-

ção da redação do ACT, cou denido 

um entendimento, onde o Sindicato ce-

deu na redação nal em algumas coisas 

que não prejudicavam os direitos dos 

trabalhadores e não cedeu em outras 

mudanças de redação que a empresa 

queria fazer, após concluídas as nego-

ciações, que prejudicavam os trabalha-

dores.

A redação do ACT, na maioria de seus 

itens, já estava acertada e documentada 

pela empresa, desde 30 de outubro, 

quando terminou a 1ª fase das negocia-

ções. A Empresa, se arrependeu e quis 

mudar mais de 10 cláusulas, aí o 

Sindicato não aceitou, e a empresa resol-

veu não pagar as diferenças salariais, 

sem avisar ao Sindicato, prejudicando 

seus empregados.

Tudo isto aconteceu no mês passado, 

mas só agora a empresa, nos últimos 

dias, quase  no nal do prazo, para rodar 

a próxima folha, depois de muita 

insistência da Direção do Sindicato, o 

jurídico da empresa, resolveu negociar 

com o Sindicato, esta polêmica da mu-

dança na redação do ACT negociado.

O reajuste dos salários, negociado e 

aprovado em assembleia, ainda em 

fevereiro, foi de 2%, valendo retroativo 

desde outubro do ano passado, bem co-

mo os tíquetes, e será pago as diferenças 

acumuladas, agora na próxima folha de 

pagamento. Correu nos corredores da 

empresa, que a Vogel, não tinha pago o 

reajuste por culpa do Sindicato, que 

queria mudar a redação do ACT, quando 

a verdade foi que a empresa é que quis 

mudar a redação do ACT, após a nego-

ciação já ter sido concluída.

DIREÇÃO DO SINDICATO REÚNE COM OS ADVOGADOS 
DA VOGEL, NESTA SEMANA, E CONSEGUEM CONFIRMAR 
O PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS SALARIAIS E TÍQUETES, 

AGORA PARA A PRÓXIMA FOLHA DE PAGAMENTO

PARECE, QUE AGORA SAI!



1 – Adicional de sobreaviso – Empresa 

aceitou não mudar.

2 – Auxílio-creche – Empresa aceitou 

não mudar.

3 -  Auxílio-farmácia – Sindicato 

aceitou a mudança, sem prejuízo ao 

trabalhador.

4 -  EPI – Empresa aceitou não mudar.

5 -  Dirigente e representantes sindi-

cais – Empresa aceitou não mudar.

6 -  Assistência às recisões e agen-

damento delas – Sindicato aceitou a 

mudança, em função da mudança da 

legislação.

7 -  Garantias para trabalho em con-

dições seguras – Empresa aceitou não 

mudar.

8 – Protetor solar – Empresa aceitou 

não mudar.

9 – Empresas terceirizadas da VOGEL 

– Sindicato aceitou mudança, limitando 

a exigência de fechar ACT, para os 

empregados do nosso setor, onde temos 

representação.

10 – Plano de carreira – Sindicato 

aceitou manter a data de solução para a 

implantação deste ponto até o m deste 

mês (março\18) e não aceitou mudança 

para até nal do ano. (Vamos cobrar o 

cumprimento até o nal do mês).

11 – Plano de saúde – Empresa aceitou 

não mudar.

12 - Normas internas – Empresa 

aceitou não mudar.

13 – Direito de defesa – Empresa 

aceitou não mudar.

14 – Curso gratuito de bra ótica (10 

vagas ) - Estamos cobrando a assinatura 

do contrato para as vagas a serem 

oferecidas.

APLICAÇÃO DO NOVO PLANO DE 

CARREIRA E SUAS REPERCUSSÕES

NA CORREÇÃO DOS DESVIO DE 

FUNÇÃO NA VOGEL:

 No ano passado a empresa já tinha 

o compromisso de implantar o novo 

plano de carreira, e não fez, agora neste 

ano, o Sindicato vai cobrar que aconteça 

neste mês, como dene o nosso ACT, a 

correção dos desvios de função, na 

lógica de mesma função = mesmo 

salário, para corrigir injustiças no quadro 

funcional.

NÃO ACREDITE EM BOATO!

CONFIE NO SINDICATO!

VEJAM OS PONTOS DE DIVERGÊNCIA NA REDAÇÃO DO ACT
 E COMO FICOU ACERTADO ENTRE AS PARTES:
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