
> Garantia do nível de emprego na Usina de
Barra Mansa até abril de 2016 (período da data
base), excessões 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 MP 680 e férias coletivas). Se tivermos
desligamentos por aposentadoria ou pedidos
de demissão não é obrigatória a reposição.

> Reajuste no Cartão Alimentação de 12,5%
= R$ 180.

> Redução de 50% no percentual de desconto
do Cartão Alimentação.

> Congelamento do desconto da assistência
médica.

> Carga extra no Cartão Alimentação de
R$ 800, a ser creditado em 31/8/2015.

> Carga extra no Cartão Alimentação de
R$ 400, a ser creditado em 15/12/2015.
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Informativo do Sindicato dos  Metalúrgicos do Sul Fluminense Barra Mansa, 18/8/2015. Boletim nº 1241

Sindicato leva nova
proposta à votação

A Saint Gobain apresentou duas propostas. Na cédula, o
trabalhador deverá primeiro dizer se concorda ou não. Caso
concorde, deverá marcar a proposta desejada. A votação

será nesta quinta-feira, dia 20/8, das 6h30 às
17h, na portaria da empresa.

VEJAM AS PROPOSTVEJAM AS PROPOSTVEJAM AS PROPOSTVEJAM AS PROPOSTVEJAM AS PROPOSTASASASASAS:::::

Diretor da Comunicação:
Bartolomeu Citeli

Texto e diagramação:
Assessoria de Comunicação

Fale conosco:
comunicacao.smsf@terra.com.br
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PROPOSTA - A
> Garantia do nível de emprego na Usina de
Barra Mansa até abril de 2016 (período da data
base), excessões 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 MP 680 e férias coletivas). Se tivermos
desligamentos por aposentadoria ou pedidos
de demissão não é obrigatória a reposição.

> Reajuste no Cartão Alimentação de 12,5%
= R$ 180.

> Redução de 50% no percentual de desconto
do Cartão Alimentação.

> Congelamento do desconto da assistência
médica.

> Abono de R$ 1.000, a ser pago dia 31/8.

PROPOSTA - B

O sindicato vai acatar a decisão
da maioria dos trabalhadores.
Participe!


