
FFFFFiliado a:iliado a:iliado a:iliado a:iliado a:

Resende, 22/10/2015. Boletim nº 1264.Informativo do Sindicato dos  Metalúrgicos do Sul Fluminense

Assembleia acontecerá hoje, às 15:30

Sindicato pressiona e
empresa apresenta

nova proposta

CAMPANHA SALARIAL - CONSÓRCIO MODULAR

·

>>> Adesão ao Programa de Proteção ao
Emprego (PPE), com redução de 20% da jornada
de trabalho a partir de janeiro/16.

* O Governo complementará o montante de 10%
do que for reduzido.

* A empresa complementará os 10% restantes
em 3 parcelas de 0,4 salário (30/01/16, 30/05/16 e
30/01/17).

>>> PLR 2016: 1,2 salários, com mínimo de
R$ 6.000 + 5% absenteísmo

* 1ª parcela: 30/05/2016: R$ 3.000
* 2ª parcela: 30/01/2017: restante da PLR, de

acordo com os objetivos previstos.

>>>Data-Base maio/2016:

* Reajuste salarial: INPC de maio/15 a abril/16,
aplicado em janeiro/17

>>> Reajuste no cartão alimentação será
de R$ 100 para R$ 110 e uma concessão de carga
extra no valor de R$ 240,00 por mês de janeiro a
dezembro de 2016 (R$ 350 por mês).

Depois de uma esmagadora
rejeição dos trabalhadores do
Consórcio Modular na primeira
proposta, e a pressão do
sindicato, a empresa apresentou
uma nova proposta para o acordo
coletivo e a adesão ao PPE
(Programa de Proteção ao
Emprego), do Governo Federal.

A nova proposta negociada, que
poderá dar uma garantia de
emprego de 16 meses, será
colocada em votação hoje, às
15:30, na portaria de entrada dos
funcionários da MAN.

Com essa proposta, o sindicato
acredita que está salvando
milhares de empregos e
garantindo a base de suas
renumerações. E mais: ao final
desse acordo, em 31 de
dezembro de 2016, os
trabalhadores terão seus salários
reajustados em 100% do INPC
(maio/15 a abril/16) em janeiro
de 2017.

A proposta garante ainda que o
valor da PLR/2016 será maior do
que a de 2015. Diferente de
outras montadoras espalhadas
pelo país, o sindicato está fazendo
um acordo no período de um ano.


