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Volta Redonda, 15/7/2015. Boletim nº 1232.Informativo do Sindicato dos  Metalúrgicos do Sul Fluminense

ACORDO COLETIVO - SAINT GOBAIN

Votação acontece nesta quinta-feira, dia 16, das
6:30 às 17hs na portaria da Saint-Gobain

Enfim, empresa
apresenta proposta

Depois de várias propostas
recusadas pelo sindicato na mesa
de negociação, a Saint-Gobain
apresentou ao sindicato uma outra
proposta nesta terça-feira, dia14.

Embora essa proposta não
atenda as expectativas dos

trabalhadores, neste momento de
crise, o sindicato entende que o mais
importante é a garantia do nível
de empregabilidade na empresa –
apesar de já ter ocorrido diversas
demissões. O sindicato coloca um
basta nisso!

Desta forma, a proposta da
empresa – entre outras, garante
o nível de empregabilidade até
30 de abril de 2016 – será
colocada em votação nesta
quinta-feira, dia 16, das 6:30 às
17hs, na portaria da empresa.

Confira a proposta na íntegra:
 >>> Garantia de nível de emprego na usina de Barra Mansa até 30 de abril de 2016
(período da data base) com nível de expedição em 6Kton tubo/mês e 180 ton conexos/
mês. Se houver queda da carteira de 10%, chegando a níveis inferiores a 5,4K.ton tubo/mês
por dois meses consecutivos será negociado com o sindicato.

>>> Aumento do valor mensal de cesta básica/vale alimentação de R$ 160 para
R$ 180 (aumento de 12,5%), retroativo a maio de 2015.

>>> Redução de 50% no percentual de desconto do benefício cesta básica/cartão
alimentação, retroativo a maio de 2015.

>>> Congelamento da tabela de desconto para assistência médica.

>>> Vale alimentação extra de R$ 800,00 a ser pago no dia 31/7

>>> Antecipação de 30% da PPR em cima de dois salários ou em cima do valor
mínimo de R$ 3.169,00 (R$ 950,70 – valor mínimo), a ser pago em 31/7.

Diretor da Comunicação:
Bartolomeu Citeli

Texto e diagramação:
Ass. de Comunicação

Fale conosco:
comunicacao.smsf@gmail.com
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