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CAMPANHA SALARIAL 2015- TERCEIRAS DA MAN

Após o início das negociações com as empresas
terceiras da MAN, já deu para ver o grau de
dificuldade para fechar o acordo.
As primeiras empresas que apresentaram propostas
não chegaram no que o sindicato entende que seria
justo, mas sabe da dificuldade de todos. Embora, a
maioria dos ítens traga igualdade, o sindicato acredita

Terceiras apresentam
suas propostas

::>Adesão ao Programa de Proteção ao Emprego (PPE), no
período de janeiro a dezembro/2016, com redução de 20% da
jornada de trabalho a partir de janeiro/16 - sendo 10% pagos
pelo governo e os 10% restantes pela empresa;

::> Vale Alimentação: aumento para R$ 110 a partir de janeiro.
E carga extra de R$ 240 para o período de jan. a dez./ 2016;

::> PLR: R$ 2.600, com base nos parâmetros e metas aplicadas
em 2015 a ser paga da seguinte forma: R$ 2 mil na folha de
pagamento de maio/2016 e R$ 600, na folha de janeiro/2017. E o
adicional da PLR à base de 1,2 do salário nominal de cada empregado,
a serem pagos proporcionalemnte em maio/2016 e jan./2017;

::> Reajuste Salarial: em janeiro/2017, INPC pleno no período
de maio/2015 a abril/2016;

::> Manutenção das demais cláusulas do Acordo anterior.

MSX

SEMCON
::>Adesão ao Programa de Proteção ao Emprego (PPE), no
período de janeiro a dezembro/2016, com redução de 20%
da jornada de trabalho a partir de janeiro/16 - sendo 10%
pagos pelo governo e os 10% restantes pela empresa;

::> PLR: R$ 2.600, sendo a 1ª parcela de R$ 2 mil, a ser
paga no dia 30/5/2016; e a 2ª parcela com o restante no
dia 30/1/2017, de acordo com os valores previstos
(absenteísmo + avaliação de desempenho)

que o justo seria uma PLR melhor.

A votação será amanhã, dia 25/11, às
15h30, na portaria de entrada dos
funcionários.

Para o sindicato o que importa é o trabalhador. Veja
as propostas:

::> PLR: R$ 2.600, sendo a 1ª parcela de R$ 2 mil, a ser
paga no dia 30/5/2016; e a 2ª parcela com o restante no
dia 30/1/2017;

::> Vale Alimentação: R$ 110. E carga extra de R$ 240
por mês de  jan. a dez. de 2016. Totalizando, de  jan. a
dezembro de 2016, R$ 350, por mês;

::> Reajuste Salarial: 100% do INPC no período de maio/
2015 a abril/2016, a ser efetivado em janeiro de 2017.

ENGBRAS

::>Adesão ao Programa de Proteção ao Emprego (PPE),
com redução de 20% da jornada de trabalho a partir de
jan./16, sendo 10% pagos pelo governo e a diferença pela
empresa, com pagamento em 3 parcelas de R$ 500 em 30/
1/2016, 30/5/2016 e 30/1/2017;

::> PLR: R$ 2.600, sendo a 1ª parcela de R$ 2 mil, em
30/5/2016; e o restante em 30/1/2017, de acordo com os
valores previstos.

::> Reajuste Salarial: 100% do INPC de maio/2015 a
abril/2016, aplicado em jan./2017;

::> Cartão Alimentação: R$ 200, de jan. a nov. E em
dezembro uma carga extra de R$ 300.
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