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A votação da proposta da MA Automotive será

nesta quarta-feira, dia 15, a partir das 6h.

Trabalhador, participe!

Sindicato negocia com MA Automotive e garante
estabilidade provisória até o final do ano

Após o início das atividades deste
ano, as empresas da região
aumentaram o número de
desligamentos em relação ao mesmo
período do ano passado. Isso porque
o volume de produção está baixo;
algumas empresas nem mesmo

iniciaram as atividades de 2012.
Por isso, o Sindicato as procurou

com o objetivo de negociar alternativas
para evitar as demissões em massa.
As negociações, em algumas
empresas, já estão progredindo.

Até o momento, apenas a MA

Automotive apresentou uma proposta
de acordo coletivo que limita o número
de demissões durante o mês, junto
com a garantia da manutenção dos
postos de trabalho. Além desses itens,
a proposta contempla reajuste salarial
e PPR, entre outros. Veja abaixo:

- REAJUSTE SALARIAL - Reajuste de 6,3% a partir de maio de 2012, sendo que, se no mês de maio
o percentual da inflação acumulada no período de maio de 2011 a abril de 2012 for superior a
6,3%, será paga a diferença, e se inferior será mantido o percentual garantido (6,3%).

- TICKET ALIMENTAÇÃO - Reajuste de 6,3% a partir de maio de 2012, sendo que, se no mês de
maio o percentual da inflação acumulada no período de maio de 2011 a abril de 2012 for superior
a 6,3%, será paga a diferença, e se inferior será mantido o percentual garantido (6,3%).

- AUXÍLIO MATERIAL ESCOLAR - Reajuste de 6,3% a partir de maio de 2012, sendo que, se no mês
de maio o percentual da inflação acumulada no período de maio de 2011 a abril de 2012 for
superior a 6,3%, será paga a diferença, e se inferior será mantido o percentual garantido (6,3%).

- PPR - 2012 - R$ 4.200,00 com antecipação de R$ 3.200,00 + 2ª Parcela da PPR 2011, com
pagamento em 17/02/2012.

- ESTABILIDADE PROVISÓRIA DE EMPREGO - No período até dezembro de 2012, a partir da
assinatura do acordo, a empresa NÃO DEMITIRÁ a quantia superior a 15 colaboradores por mês
(exceto colaborador em período de experiência).


