
Representantes da Nissan chamam
o sindicato para nova rodada de
negociação. Durante a reunião,
que aconteceu na semana
passada, a empresa chegou a
apresentar várias propostas que
foram recusadas em mesa.

Ontem, a empresa e o sindicato
voltaram a se reunir para buscar uma

PROPOSTA 1
:: REAJUSTE SALARIAL: 5,3% para diretos, semidiretos e administrativos, com limite salarial de R$
7.000. Acima desse valor salarial, aumento fixo de R$ 371. Retroativo a maio.
:: PPR: Até R$ 5.000 com R$ 3.500 de adiantamento em 31 de julho de 2016;
:: VALE MERCADO: 40% de aumento. Valor mensal de R$ 280.
:: 13º SALÁRIO: Novo benefício. Com 50% de adiantamento a ser pago dia 31 de julho de 2016.
:: CARTÃO FARMÁCIA: Novo benefício. Implementado até agosto de 2016. Desconto em folha.
:: BANCO DE DIAS/HORAS (RESENDE): Zerar o saldo de 8 dias acumulados nos Days Off para os horistas.
Crédito de até 69 horas no Banco de Horas dos funcionários mensalistas que participaram dos Days Off.

VEJA ABAIXO AS PROPOSTAS:

Após longo período,
Nissan apresenta
nova proposta

NISSAN - CAMPANHA SALARIAL 2016
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Resende, 24/5/2016 - Boletim 1332.Informativo do Sindicato dos  Metalúrgicos do Sul Fluminense

saída do impasse. A empresa
apresentou duas propostas, que,
segundo ela chegou ao seu limite,
levando em consideração o quadro
de instabilidade econômica e política
que o país está enfrentando. Situação
essa que tem colocado os inves-
tidores em situação insegura.

Sabe-se que hoje existe mais de

10 milhões de trabalhadores
desempregados. Em momento de
crise, a corda sempre arrebenta
para o lado mais fraco, que,
infelizmente, é o do trabalhador.

As propostas serão levadas à votação,
por escrutínio secreto, amanhã, dia
25/5, das 7h às 17h, na
Portaria 2 da montadora.

PROPOSTA 2
:: REAJUSTE SALARIAL: 5% para diretos, semidiretos e administrativos, com limite salarial de R$ 7.000.
Acima desse valor salarial, aumento fixo de R$ 350. Retroativo a maio.
:: PPR: Até R$ 5.000 com R$ 3.000 de adiantamento em 31 de julho de 2016;
:: VALE MERCADO: 60% de aumento. Valor mensal de R$ 320.
:: 13º SALÁRIO: Novo benefício. Com 50% de adiantamento a ser pago dia 31 de julho de 2016.
:: CARTÃO FARMÁCIA: Novo benefício. Implementado até agosto de 2016. Desconto em folha.
:: BANCO DE DIAS/HORAS (RESENDE): Zerar o saldo de 8 dias acumulados nos Days Off para os horistas.
Crédito de até 69 horas no Banco de Horas dos funcionários mensalistas que participaram dos Days Off.
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