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80%  aprovaram
proposta do Grupo Seb
Após a convocação da assembleia da
última 2ª feira (11), a empresa
procurou o sindicato retomou as
negociações. Foi oferecida uma nova
proposta que o sindicato levou a
assembleia na terça-feira, dia 12/6.

A proposta aprovada para a renova-
ção do Acordo Coletivo foi: reajuste
salarial de 2% (até o teto de R$ 7
mil e acima deste valor o reajuste
será fixo). Cartão alimentação que
passou a ser R$ 200, retroativo a
1º de maio. O PPR de R$ 2 mil ou
65% do salário, aplicando-se o maior
valor, com adiantamento de R$ 1.400,
a ser pago em 18/6 para todos os
trabalhadores ativos e com mais de
quinze dias de trabalho em 2018. E
parcela final a ser paga no dia 31/3/
19, de acordo com o alcance das
metas. Ainda sobre o PPR, será criada
uma comissão para definir as metas.

Também foi discutida a formação
de uma comissão para tratar da
jornada de trabalho aos sábados,
que deverá ser criada até julho.

GRUPO SEB-ARNO

Além disso, foi votada na mesma
proposta o abono dos dias de parali-
sação da greve dos caminhoneiros,
reivindicada pelo sindicato.

Após a aprovação do acordo, os tra-
balhadores conquistaram um rea-
justre acima do INPC, 33% de
aumento no cartão alimentação. No
valor do PPR, houve um aumento
de 33%, comparado ao ano passado,
com antecipação de 70% na 1ª
parcela, superior ao ano passado.
Além da garantia do abono dos dias
parados pela greve dos caminho-
neiros. E mais, a garantia da criação
da comissão que vai tratar da jornada
aos sábados.

O sindicato parabeniza a todos pela
confiança e pela mobilização. Apesar
de uma fábrica que iniciou suas ativi-
dades há 2 anos, sabe-se que agra-
dar a todos é quase impossível mas
a grande maioria mostrou ter maturi-
dade de saber a hora de finalizar as
negociações, acumulando forças para
as próximas campanhas.

Aprovado
o acordo
coletivo

Com a realização da comsulta feita
pelo sindicato, na última quinta-feira
(7/6), os trabalhadores autorizaram
o sindicato a retornar à votação a
última proposta apresetada pela
empresa e que havia sido recusada.
A votação aconteceu na 3ª feira, dia
12, onde 119 trabalhadores aprova-
ram a proposta da empresa, enquan-
to 67 recusaram a proposta. Desta
forma, ficou aprovada a renovação
do acordo coletivo 2018/19.
Para o sindicato, mesmo com toda
a turbulência, muita pressão em
cima dos trabalhadores, devido a
própria situação da empresa, com
demissões em plena campanha
salarial, o sindicato avaliou que hou-
ve conquista no reajuste salarial, já
que foi acima do INPC, e melhoria
significativa nos benefícios.
Espera-se para o próximo ano,
que a situação esteja melhor, ga-
rantindo assim mais avanços e
maiores conquistas. Boa sorte!

LAND ROVER

HYUNDAI

Paciência tem limite!
Até o fechamento desse boletim,o
sindicato não teve nenhuma manifes-
tação por parte da empresa para o
andamento das negociações do
Acordo Coletivo.

A direção do  sindicato não vai aceitar
guerra de nervos, querer ganhar no
cansaço e nenhum tipo de embro-
mação por parte da empresa. Assim,
o sindicato conclama os traba-

lhadores a terem paciência, aguardando
o seu chamado. Caso, até  final da se-
mana, a empresa não se manifeste, será
convocada assembleia para discussão
e os próximos encaminhamentos.


