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PRIMETALS - CAMPANHA SALARIAL 2019
Nova proposta vai à votação

nessa quarta-feira,  2/10

 VEJA A NOVA PROPOSTA ABAIXO:
Reajuste de 5,07% (INPC), a partir de outubro de 2019;
Compensação financeira  no valor de R$ 430,00 a ser paga na próxima recarga do cartão
alimentação;
Reajuste do Cartão Alimentação, passando para R$ 290.
Acordo de Turno com um adicional de 5% sobre o salarío de todos aqueles que laboram em
jornada de turno a partir de outubro de2019.
Manutenção das cláusulas do acordo coletivo anterior.

Em reunião com o sindicato, na quinta-feira (26),
representantes da Primetals apresentaram uma nova
proposta para renovação do Acordo Coletivo de Trabalho
2019/2020.
Durante a Reunião, a empresa apresentou a proposta
de reajuste de 5,07% em outubro e  um abono de R$ 250
de compensação financeira no cartão.
O sindicato não aceitou a proposta, considerando fora da
realidade para um ponto de equilíbrio nas negociações,
ponderou sobre alguns pontos que estavam pendentes
desde a última da última reunião da proposta que foi
recusada. Um dos pedidos foi  que a empresa viesse com
uma proposta que recupere as perdas do período e que
deveria ter mais agilidade ao apresentar nova proposta e
outra foi pendência  que desde ano passado em o Sindicato
vem cobrando quanto a uma compensação financeira para
os funcionários que fazem horário noturno, e que estes
pontos são cruciais para dar continuidade a reunião.  Então,
os representantes pediram um intervalo para conversar
entrar em contato com a diretoria.

No retorno do intervalo, após 40’, os representantes da
empresa comentou que a diretoria fez um esforço para
melhorar a proposta e atender a solicitação do sindicato,
e que a proposta a apresentar é o máximo que a empresa
pode oferecer e comentou o porquê explanando sobre
as dificuldades financeiras no contrato e a falta de
perspectiva para renovação, sobre a possibilidade
inclusive de não conseguir  manter o quadro de
funcionários. .
O sindicato entende, mas argumentou que as mesmas
dificuldades também são enfrentadas pelos
trabalhadores e a empresa deve reconhecer que os seus
funcionários são qualificados e que se o mercado “virar”
poderão perdê-los. E que não há ninguém melhor para
decidir sobre a realidade da empresa do que os próprios
funcionários que são os responsáveis pela produção.
Diante disto, a empresa apresentou a proposta para
acordo coletivo e de turno.
Votação na quarta-feira, dia 2/10, das 7h30 às 11h, na
Oficina 2.

 VOTAÇÃO NA 4ª-FEIRA NA OFICINA 2 , 7H30 ÀS 11H


