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Barra Mansa, 4/8/2015. Boletim nº 1237

Saint-Gobain apresenta
nova proposta do acordo
Votação acontecerá na quinta-feira (6/8), das 6:30 às 17hs
Em reunião nesta segunda-feira (3/8) com o sindicato, a empresa apresentou uma
nova proposta para o acordo coletivo 2015/16. A votação ocorrerá nesta quinta-feira, dia
6, das 6:30 às 17hs, na portaria da Saint-Gobain.

CONFIRA A PROPOST
A
PROPOSTA
> Garantia do nível de emprego na Usina de Barra Mansa até abril de
2016 (período da data base), exceções poderão ser negociadas com o sindicato.
Será permitido negociar com o sindicato outras medidas caso seja necessária nova
redução de produção (lay-off, redução de jornada MP680 e férias coletivas)
> Vale alimentação/cesta básica: passando de R$ 160 para R$180 aumento de 12,5%, retroativo a maio/2015
> Redução de 50% no percentual de descontos dos benefícios (cesta
básica e cartão alimentação), retroativo a maio/2015.
> Congelamento da tabela de desconto para assistência médica.
Segundo a empresa, houve um reajuste de 12% a partir de junho que não foi
repassado aos funcionários.
> Vale alimentação extra de R$ 800 a ser pago em 14/8/2015
> A Saint-Gobain se comprometeu a fazer uma pesquisa salarial de
nível operacional e administrativa para os cargos da Usina de Barra Mansa entre
empresas do mesmo nível da região Sul Fluminense e rever, individualmente, os
salários por funções quando a empresa voltar a níveis de produção e resultado
compatíveis aos planejamentos para 2015.
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