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CAMPANHA SALARIAL 2014

Mesmo depois do conjunto de
medidas anunciadas pelo
Governo Federal para
destravar o crédito e estimular
as vendas de veículos, as
empresas do setor automotivo
continuam fazendo ajustes em
sua produção, concedendo
férias coletivas, suspensões de
contratos de trabalhos e, em
outros casos, cresce ainda o

número de demissões. Na
região, as empresas como PSA,
MAN e Nissan já anunciaram
férias coletivas entre junho e
julho.

Em meio a esta turbulência de
crise no mercado automotivo,
ainda não sanada, estamos
tentando fazer o melhor
acordo possível. Esperamos
que as empresas não se

aproveitem do momento para
tentarem flexibilizar os direitos
e benefícios já conquistados
pelos trabalhadores. O
sindicato não irá permitir que
isso aconteça! O momento
não é bom para ninguém:
nem empresa, nem traba-
lhadores, nem sindicato. É
preciso ter serenidade na hora
de negociar.

VVVVVeja abaixo a nova proposta feita pela Benteler:eja abaixo a nova proposta feita pela Benteler:eja abaixo a nova proposta feita pela Benteler:eja abaixo a nova proposta feita pela Benteler:eja abaixo a nova proposta feita pela Benteler:

- Reajuste Salarial: 6%, a partir de 1º de maio de 2014, para os colaboradores que recebem até R$ 5.500;

- PLR: R$ 4.500 para 100% das metas; R$ 5.200 para superação das metas. A 1ª parcela, no valor de R$
4 mil, será paga no dia 23/5/14.

- Adiantamento da1ª parcela do 13º salário no dia 30/5/2014 (opcional);

- Reajuste no Material Escolar: de R$ 195 para R$ 210;

- Prêmio Presenteísmo:
* R$ 65 - para colaboradores que recebem até R$ 5.500, que tenham ausências legais e justificadas;
* R$ 85 - para colaboradores que recebem até R$ 5.500, que tenham absenteísmo zero;
- Licença Maternidade de 6 (seis) meses;

- Retorno do Horário Flexível ao Administrativo;

- As vésperas do Natal (24/12), Ano Novo (31/01) e Carnaval (2ª feira), serão abonadas com a seguinte
condição: caso a PSA venha a trabalhar nestas datas, estas serão consideradas aos colaboradores da
Benteler como dia normal, sem pagamento de qualquer tipo de adicional;

- Ao colaborador que, comprovadamente, estiver em um máximo de doze meses da aquisição do direito a
aposentadoria e que tem, neste caso, o mínimo de 10 (dez) anos de serviço na Benteler, fica assegurado os
valores dos salários durante os meses faltantes. A documentação deverá ser apresentada no prazo máximo
de 30 dias, a contar da data da dispensa.

A votação será realizada amanhã (21/5), na sala de reuniõesA votação será realizada amanhã (21/5), na sala de reuniõesA votação será realizada amanhã (21/5), na sala de reuniõesA votação será realizada amanhã (21/5), na sala de reuniõesA votação será realizada amanhã (21/5), na sala de reuniões
da empresa a partir das 5h.da empresa a partir das 5h.da empresa a partir das 5h.da empresa a partir das 5h.da empresa a partir das 5h.
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