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Nova proposta para o ACT
Votação será na 3ª feira (30/5), a partir das 5h30, na portaria de entrada. Serão

duas cédulas de votação, uma será sobre o Acordo Coletivo e a outra sobre a PLR

ACORDO COLETIVO 2017/2018 - SEB-ARNO

REPOSIÇÃO SALARIAL: 4 %, retroativo a maio de 2017.
CARTÃO ALIMENTAÇÃO: R$ 150,00.
DESCONTO DE FRETADO: Reduzir para R$ 40,00.
DESCONTO DE REFEIÇÃO: Reduzir para R$ 1,50/dia.
ASSISTÊNCIA MÉDICA: coparticipação de 20% para exames simples e consultas eletivas. Não haverá
cobrança de coparticipação para internação e período de gravidez.
ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA: opcional;
MUDANÇA DO 3º TURNO: início do 3º turno passa a ser no domingo, às 22h30;
ADICIONAL NOTURNO: 20%, de acordo com CLT;
CESTA DE NATAL: trabalhador terá o direito a uma cesta de Natal;
CARTÃO DE PONTO: ampliado o limite de tolerância de intervalo para 15 minutos;
PLANO DE CARREIRA: será mantida a forma de avaliação anual para carreira de Oper. Montagem de 3
anos, Oper. Maq B de 3 anos e Op. Tec. Preparador de 4 anos, com promoção interna entre os níveis.

Após a última votação, realizada
no dia 10/5, o sindicato e empresa
voltaram a se reunir para retomar a
discussão dos pontos que passarão
a fazer parte do Acordo Coletivo de
Trabalho 2017/2018.

Na última negociação, para efeito
de reposição salarial, o sindicato
conseguiu que a empresa, mesmo
tendo iniciado suas atividades em
novembro do ano passado, consi-

derasse o período dos últimos doze
meses. Isso garantiu o reajuste
salarial de 4%, que corresponde ao
INPC pleno. O cartão alimentação
teve um aumento de 30%, além
da redução dos descontos com
transporte e refeição, além da
conquista do benefício da Cesta de
Natal (VEJA PROPOSTA NA ÍNTE-
GRA, ABAIXO).

No momento, a discussão sobre a

jornada de trabalho ficará fora dessa
negociação já que a empresa ainda
está em fase de instalação.

Em se tratando de uma empresa
que acaba de iniciar suas atividades
na região, e em um momento de
crise, a proposta apresentada traz
alguns benefícios. E, a medida que
a empresa vá consolidando seus
negócios, a tendência é que as
condições de trabalho melhorem.

PLR 2017: R$ 1.500,00, a ser pago em duas parcelas, sendo a 1ª no valor de R$ 750, no dia 20/6 e a 2ª
parcela em janeiro de 2018. Indicadores serão alinhados posteriormente ao fechamento do valor, com
metas atingíveis.

PROPOSTA PARA O ACORDO COLETIVO:

PROPOSTA PARA O ACORDO DE PLR:



Marcha à Brasília será
decisiva para barrar

reformas

Terá distribuição de cartelas na
terça-feira, dia 30/5, na empresa

durante o horário da votação

INFORME:
EMPRESAS

CONTRATADAS
A direção do Sindicato
dos Metalúrgicos do Sul
Fluminense informa
que, na próxima se-
mana, estará se reunin-
do com os represen-
tantes das empresas
contratadas.

Sindicatos dos trabalhadores e as
centrais sindicais defendem que a
marcha a Brasília é decisiva para
barrar as reformas trabalhista e
previdenciária no Congresso Naci-
onal. Apesar da grave crise insti-
tucional que se instaurou com o
escândalo envolvendo o presidente
Michel Temer, os comandantes do
golpe já dão mostras de que não
deixarão esfriar o avanço das
reformas na Câmara e no Senado e
já buscam maneira de garantir a

sua continuidade com ou sem
Michel Temer.

O Sindicato dos Metalúrgicos do
Sul Fluminense está, desde terça-
feira, em Brasília, participando
das atividades de mobilização
contra às reformas. “Temos que
unir forças e ir à luta para impedir
às reformas, que, caso aprovadas,
vão acabar com os direitos dos
trabalhadores”, reafirma sua posi-
ção o presidente do sindicato,
Silvio Campos.


