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Sindicato inicia campanha salarial
dos trabalhadores da COHAB/VR
tivas da categoria. Lembrando que
participação e mobilização são as
palavras de ordem desta campanha
salarial, pois somente assim
teremos condições de fazer frente à
resistência do Poder Executivo e
avançar nas negociações.
Os últimos informes sobre os
Processos de Plano de Empregos,
Carreiras e Salários (PECS)
também serão temas de discussão
desta assembleia. Os processos, já
A diretoria do Sindicato
convoca os trabalhadores da
COHAB/VR, associados ou não,
para assembleia extraordinária nesta
quinta-feira, 11/06. O objetivo é
discutir e aprovar a pauta de
reivindicações para o inicio da
campanha salarial da categoria, que
tem como data base 1º de julho. A
assembleia será no auditório da sede
administrativa da nossa entidade Av. N. Srª da Conceição, nº 310,
Conforto, com duas convocações: a
primeira às 17h30, a segunda e
última às 18h.
Os interessados em antecipar as
suas sugestões de pauta podem usar
o espaço ao lado. Basta preencher
com letra legível e entregar esse
boletim a um dos nossos diretores.
Quem quiser pode ainda encaminhar suas propostas via o e-mail da
nossa entidade (sindcivil@
sindicatocivilvr.com.br). Todas as
propostas apresentadas, depois de
catalogadas, serão colocadas em
discussão na assembleia.
A presença de todos os funcionários da autarquia nesta assembleia
é de extrema importância para
montarmos em conjunto uma pauta
satisfatória que atenda as expecta-

transitados e julgados, garantem a
progressão salarial e promoção para
todos os funcionários da
COHAB/VR, como ATS, e o
reajuste anual pelo IGP-I da FGV,
referentes à variável do período de
um ano para o outro, levando em
consideração a data base da
categoria (1º de julho). Contamos
com a presença de todos. Juntos
podemos sempre mais. Categoria
Unida é Sindicato forte!

SUGESTÕES DE PAUTA:
1) _______________________________________________________
_______________________________________________________
2) _______________________________________________________
_______________________________________________________
3) _______________________________________________________
_______________________________________________________
4) _______________________________________________________
_______________________________________________________
5) _______________________________________________________
_______________________________________________________

Todos à assembleia
Dia 11/06/2015 - quinta-feira
Horários: 1ª convocação - 17h30
2ª convocação - 18h
Local: auditório da sede administrativa do Sindicato
Av. Nossa Senhora da Conceição, nº 310
Conforto, em Volta Redonda.

Atenção, trabalhadores da COHAB/VR:
Vejam o andamento dos
processos já ganhos na justiça
pela diretoria do Sindicato
PROCESSO
nº 0275400-05.1998.5.01.0341
Com causa ganha pelo Sindicato na
Justiça desde novembro de 2009, essa
ação coletiva trabalhista reivindica a
aplicação do Plano de Cargo, Carreira e
Salário, retroativo a 1998, e também a
progressão e promoção para todos os
trabalhadores da COHAB/VR, como
ATS, o reajuste anual pelo IGP-I da FGV,
referentes à variável do período de um ano
para o outro, levando em consideração a
data base da categoria (1º de julho).
Após o cumprimento pelo setor
jurídico da nossa entidade de todas as
etapas exigidas para fazer valer essa
decisão judicial, o Juiz da 1ª Vara do
Trabalho, determinou que os valores das
diferenças apuradas para cada funcionário
sejam incluídas na previsão orçamentária
da COHAB/VR para pagamento. A
expectativa agora é que esses valores
sejam incluídos no orçamento municipal
de 2015 para 2016. A diretoria do
Sindicato vai permanecer atuando para a
concretização desta vitória e o pagamento
definitivo desta ação aos trabalhadores da
COHAB/VR.
PROCESSO
nº 0130600-36.2002.5.01.0342
Mais uma ação ganha pelo Sindicato
que reivindica a aplicação do Plano de
Carreira que institui a progressão e

promoção para todos os empregados da
COHAB/VR, como o ATS e o reajuste
anual pelo IGP-I da FGV, desde 1999.
Esse processo encontra-se em fase de
liquidação de sentença, ou seja,
elaboração dos cálculos que cada
trabalhador tem direito. O Sindicato já
pagou ao perito para agilizar o andamento
desse processo.
A Justiça do Trabalho definiu, nesse
processo, que a execução do direito conquistado deverá ser individual. Isso significa que juntamente às planilhas apresentadas com a descrição dos cálculos tanto
dos atrasados quanto da atualização do
salário de cada um, deverá constar
também cópias da Carteira de Trabalho,
Carteira de Identidade, CPF e PIS dos
trabalhadores da COHAB/VR. Para a
entrega dessa documentação e assinatura
de procuração os funcionários deverão
procurar o advogado da nossa entidade,
sempre às segundas e quartas-feiras, das
14h às 17h, na sede administrativa do
Sindicato - na rua Nossa Senhora da
Conceição, nº 310, no bairro Conforto.
O objetivo é protocolar ainda neste
mês de junho na Justiça do Trabalho todas
as planilhas pedindo o cumprimento da
decisão judicial. Tudo com o intuito de
evitar que esse processo também vire outro pesadelo para os trabalhadores da
COHAB/VR. Mais abrangente esse processo engloba todos os valores não previsto no anterior, com causa ganha em
2009.

