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Após recusa, empresa
apresenta nova proposta

LITOGRAFIA VALENÇA: CAMPANHA SALARIAL 2016

Metalúrgicos da Litografia Valença dizem não a proposta e, no mesmo dia,
recebem duas novas propostas que serão votadas na próxima terça-feira (29/11)

Em votação realizada ontem, dia
24/11, funcionários da metalúr-
gica Litografia Valença disseram
não a proposta oferecida pela
empresa para o Acordo Coletivo
de Trabalho 2016/2017.
Mesmo por uma pequena mar-
gem de votos, os trabalhadores
optaram por rejeitar a proposta
e pela greve. Foram 163 votos
de rejeição à proposta, 134 dis-
seram sim, com um voto nulo.

Participaram da abertura e do
encerramento da votação os

seguintes trabalhadores: Wesley
Angelo, Adriano de Carva lho,
Marcelo Marcus, Alberto Luiz,
Claudio da Trindade e Daniel
Lucas.
Logo após o resultado da votação,
a empresa procurou o sindicato e
ofereceu duas novas propostas.
A primeira, oferecendo reajuste
salarial de 5%, em janeiro de
2017; uma cesta de Natal, uma
cesta  Plus  extra a ser entregue
no mês de dezembro para todos
os funcionários; e garantia de

VEJA O RESULTADO DA VOTAÇÃO:

não
163 votos

sim
134 votos

nulo/branco
1 voto

>Mais 5% de reajuste salarial, a ser aplicado a
partir de janeiro de 2017.

> Cesta de Natal.

> Cesta  Plus  extra a ser entregue no mês
de dezembro para todos os funcionários.

>Garantia de reajuste pelo INPC  integral como
ponto de partida para o próximo Acordo
Coletivo, em maio/2017.

>Mais 5% de reajuste salarial, a ser aplicado
a partir de janeiro de 2017.

> Cartão Alimentação no valor de R$
250, a ser pago no mês de dezembro.

>Garantia de reajuste pelo INPC  integral
como ponto de partida para o próximo
Acordo Coleti-vo, em maio/2017.

reajuste pelo INPC  integral  no
Acordo Coletivo do ano que vem. e
a segunda, que oferece o rejuste de
5%; mais um cartão alimentação
de R$ 250, somente no mês de
dezembro; e a e garantia de reajuste
pelo INPC  integral  no Acordo
Coletivo do ano que vem. Nesta
ultima proposta, os funcionários não
terão direito a cesta básica do mês
e nem a cesta de Natal.
A votação será na próxima
terça-feira, dia 29/11, 6h às 14h,
na portaria da empresa.

PROPOSTA 1 PROPOSTA 2
VEJAM AS PROPOSTAS NA ÍNTEGRA:




