
Resende, 7/11/2016 - Boletim 1390.

Ainda em um cenário crítico, com 

tímidos sinais de retomada do 

crescimento econômico no país, é 

dado início ao período de negocia-

ção do Acordo Coletivo. E no setor 

de ônibus e caminhões, a pers-

pectiva apresentada para o próxi-

mo ano é que a produção seja 

ainda inferior a deste ano. Portan-

to, o foco do sindicato está no 

fechamento de um acordo que 

possa assegurar o emprego e a 

dignidade dos trabalhadores.

Nas rodadas de negociação, a 
prioridade é assegurar os postos 
de trabalho e a manutenção dos 
direitos e benefícios para os traba-
lhadores até o final de 2018. O 

MAN - ACORDO COLETIVO 2017/2018

A luta é pelo emprego 
sindicato tem tido uma postura 
firme e intransigente no sentido de 
manter  os salários e os benefícios 
já conquistados.

A proposta apresentada garante a 
manutenção dos valores do cartão 
alimentação e da PLR igual ao 
acordo passado, mesmo que sem 
reajuste para que o trabalhador 
não perca o direito a esses benefí-
cios, atravessando o ano de 2017, 
com a segurança do salário todo 
mês, de uma forma digna. 

Quanto ao reajuste, o sindicato con-
seguiu manter o reajuste de quase 
10%, a partir de janeiro, o que 
garante um ganho para os próximos 
anos, contra a proposta da empresa 

que oferecia um abono, causando 
achatamento e perda nos salários 
mais a frente. Também ficou esta-
belecido na proposta, o adianta-
mento das parcelas de PLR no sen-
tido de atender as expectativas dos 
trabalhadores.  

Outro ponto positivo é a redução da 
jornada de trabalho, que a partir de 
janeiro de 2018, passará a ser de 
42 horas semanais, sem redução 
de salário. Essa conquista vai gerar 
também mais postos de trabalho.

O sindicato vai realizar assembleia 
nesta quarta-feira (9/11), as 15h, 
para que os trabalhadores deci-
dam sobre a proposta do Acordo 
Coletivo de Trabalho 2017/2018.

VEJA A PROPOSTA APRESENTADA:
Renovação do PPE 

>Redução da Jornada de Trabalho e do Salário em 
20% em 2017;

>Governo paga 10% da redução salarial ao empregado;

>Sem pagamento do complemento pela empresa;

>Jornada de Trabalho de 4 dias na semana;

>Garantia de emprego até dezembro/18.

Data Base Maio/16:

>Efetivação do reajuste salarial de 9,83% em 
1/1/17,  sobre o salário de dez./16.

Data Base Maio/17:

 

>Cartão Alimentação: crédito mensal extra de R$ 260 
de jan. a dez./2017 e mais o valor atual de R$ 110. 

>Redução da Jornada de Trabalho em 1/1/18 de 
44 horas para 42 horas semanais.

1º de jan/2018 o valor base do Cartão 
Alimentação R$ 300

 2ª parcela PLR/16: 

>Antecipação do pagamento de 30/1/17 para 5/1/17, 
junto com a 3ª parcela do complemento da PPE.

PLR/17:

>1,2 salários, com mínimo de R$ 6 mil e máximo 
de R$ 10 mil;

>>1ª parcela: 50% do valor da PLR, com valor míni-
mo de R$ 3 mil e antecipação da data de pagamento 
para 24/2/17.

>>2ª parcela: 30/1/2018, restante do valor da PLR 
atrelado aos indicadores, e mais 5% de absenteísmo

>A partir de 
 de R$110 passa para  mensal.


