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Negociação Coletiva 2014 com a LSL não avança
Conforme informamos anteriormen-

te, o protocolo para o início das negociações 
referente à data-base ocorreu no dia 28 de maio 
e desde então temos mantido um canal aberto 
com a empresa, a fim de efetivarmos o Acordo 
Coletivo de Trabalho 2014/2015.  

Em nenhuma das rodadas de negociação 
foi oferecido um percentual superior à inflação, 
de modo que pleiteamos que fosse antecipado 
um reajuste com o índice inflacionário enquanto 
não finalizássemos as negociações, o que foi 
aceito pela empresa. 

Informamos à empresa que a categoria já 
assinou a CONVENÇÃO COLETIVA DE 
TRABALHO 2014/2015 com percentual de 
reajuste salarial de 7,5% e que qualquer índice 
inferior a este não seria levado para assembleia 
dos trabalhadores.

Nos reunimos novamente no último dia 27 
de outubro, ocasião em que a empresa não 
apresentou nenhuma melhoria em sua propos-
ta, ficando marcada derradeira reunião para 4 
de novembro.

Ocorre que a empresa não compareceu, 
limitando-se a informar que não possuía 
qualquer proposta melhor para avançar nas 
negociações.

Diante das dificuldades impostas pela LSL 
para conclusão das negociações, protocolamos 
PEDIDO DE MESA REDONDA junto ao Ministério 
do Trabalho em Campinas, a fim de que seja 
mediado este conflito, INDEPENDENTE das 
medidas que o SEAAC poderá tomar para o 
desfecho das negociações.

Maiores esclarecimentos e informações 
poderão ser obtidas diretamente na sede do 
SEAAC, em Americana.

SEAAC DE AMERICANA E REGIÃO

Sede: Rua Bolívia, 186 - Vila Cecchino - Americana/SP
Telefax: (19) 3461-8232 

E-mal: seaacamericana@seaacamericana.org.br
Portal: www.seaacamericana.org.br

Blog: olharfemininoseaac.blogspot.com
Twitter: twitter.com/seaacamericana

Subsede Limeira:  Rua 7 de Setembro, 636 - Centro
Tel.: (19) 3443-3430/3441-4860

E-mail: limeira@seaacamericana.org.br
Subsede Piracicaba: Rua do Trabalho, 171 - V. independência

Tel.: (19) 3432-1166/3422-2711
E-mail: piracicaba@seaacamericana.org.br

Presidenta: Helena Ribeiro da Silva
Jornalista/RP: Nisia Andrade Silva - mtb 25697/conrerp2204

IMPASSE!IMPASSE!
Utili

ze os benefícios que 

estão à sua disposição!


