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Campanha Salarial 2012

O Sindicato entrou em contato com a empresa na última sexta-feira (10/8) e conseguiu que fosse
incluído mais um ítem na proposta do Acordo Coletivo. Será acrescentado o valor de R$ 60,00,
pagos em espécie, no pagamento de agosto. O valor é referente à diferença dos ítens da
cesta básica dos meses de maio, junho e julho.

- Reajuste Salarial pelo INPC (4,88%) + Aumento real de 1%;
Ressaltamos que, tanto o reajuste salarial quanto o aumento real serão pagos retroativamente a 1/5/2012 na folha de
pagamento de agosto, ou seja, no último dia útil de agosto/2012.

- Reajuste na cesta básica de 18% do valor em produtos, a serem definidos pelos funcionários.
- Plano de saúde: Unimed, sem coparticipação;
- Plano Dentário: Odontoprev, sem coparticipação. Devido às inúmeras reclamações, a Siemens entrou em contato com o plano e ficou acertado que será
feito um acompanhamento do serviço por cerca de dois meses, e a Odontoprev se compromete a aumentar o número de dentistas conveniados na região.
- Férias: 70% de bonificação;
- Auxílio Creche/Babá
- Auxílio Natalidade
- Auxílio Óptico
- Cesta Básica: Será 100% subsidiada pela empresa, em todas as localidades Siemens VAI.
- Jubileu por tempo de serviço
- Plano de cargos e salários: A empresa, em sua nova estrutura, está elaborando um plano de cargos e salários de acordo com o perfil
de cada função, definindo cursos, qualificação necessários e valores pecuniários referentes. O plano deve estar pronto em novembro, e a
implementação dependerá de recursos e aprovação da diretoria.
- Antecipação do 13o salário: A empresa se compromete a antecipar 50% do 13o salário em janeiro, apesar de não ser um procedimento corporativo.
- Vale transporte: A Siemens contratou uma empresa para fazer o controle corporativo de recarga dos cartões de vale-transporte.
- Plano de saúde: qualquer mudança no plano de saúde deve ser feita em consenso com os funcionários, através do Sindicato.
- Aumento de produtos da cesta básica, correspondente, em valor, a R$ 20, ou seja, passando de R$ 110 para R$ 130.
- Plano odontológico: Após acompanhamento estabelecido de 2 meses e não adequação ao plano Odontoprev,
retornará ao plano anterior.
- A Cesta de Natal e a Festa de Natal são itens praticados em todo o grupo, ou seja, corporativos, como benefício
social da empresa e não fazem parte dos acordos.

Siemens avança em mais um
ítem da proposta

Trabalhador, faça sua parte! Vote! A decisão é sua!

Esta proposta será levada para votação
nesta segunda-feira, dia 13/8, entre 14h30

e 16h30, na OFICINA 1 e OFICINA 2.



Filiado a:

Informativo do Sindicato dos Metalúrgicos do Sul Fluminense Volta Redonda,  13/08/2012. Edição nº 895

Campanha Salarial 2012

O Sindicato entrou em contato com a empresa na última sexta-feira (10/8) e conseguiu que fosse
incluído mais um ítem na proposta do Acordo Coletivo. Será acrescentado o valor de R$ 60,00,
pagos em espécie, no pagamento de agosto. O valor é referente à diferença dos ítens da
cesta básica dos meses de maio, junho e julho.

- Reajuste Salarial pelo INPC (4,88%) + Aumento real de 1%;
Ressaltamos que, tanto o reajuste salarial quanto o aumento real serão pagos retroativamente a 1/5/2012 na folha de
pagamento de agosto, ou seja, no último dia útil de agosto/2012.

- Reajuste na cesta básica de 18% do valor em produtos, a serem definidos pelos funcionários.
- Plano de saúde: Unimed, sem coparticipação;
- Plano Dentário: Odontoprev, sem coparticipação. Devido às inúmeras reclamações, a Siemens entrou em contato com o plano e ficou acertado que será
feito um acompanhamento do serviço por cerca de dois meses, e a Odontoprev se compromete a aumentar o número de dentistas conveniados na região.
- Férias: 70% de bonificação;
- Auxílio Creche/Babá
- Auxílio Natalidade
- Auxílio Óptico
- Cesta Básica: Será 100% subsidiada pela empresa, em todas as localidades Siemens VAI.
- Jubileu por tempo de serviço
- Plano de cargos e salários: A empresa, em sua nova estrutura, está elaborando um plano de cargos e salários de acordo com o perfil
de cada função, definindo cursos, qualificação necessários e valores pecuniários referentes. O plano deve estar pronto em novembro, e a
implementação dependerá de recursos e aprovação da diretoria.
- Antecipação do 13o salário: A empresa se compromete a antecipar 50% do 13o salário em janeiro, apesar de não ser um procedimento corporativo.
- Vale transporte: A Siemens contratou uma empresa para fazer o controle corporativo de recarga dos cartões de vale-transporte.
- Plano de saúde: qualquer mudança no plano de saúde deve ser feita em consenso com os funcionários, através do Sindicato.
- Aumento de produtos da cesta básica, correspondente, em valor, a R$ 20, ou seja, passando de R$ 110 para R$ 130.
- Plano odontológico: Após acompanhamento estabelecido de 2 meses e não adequação ao plano Odontoprev,
retornará ao plano anterior.
- A Cesta de Natal e a Festa de Natal são itens praticados em todo o grupo, ou seja, corporativos, como benefício
social da empresa e não fazem parte dos acordos.

Siemens avança em mais um
ítem da proposta

Trabalhador, faça sua parte! Vote! A decisão é sua!

Esta proposta será levada para votação
nesta segunda-feira, dia 13/8, entre 14h30

e 16h30, na OFICINA 1 e OFICINA 2.



Filiado a:

Informativo do Sindicato dos Metalúrgicos do Sul Fluminense Volta Redonda,  13/08/2012. Edição nº 895

Campanha Salarial 2012

O Sindicato entrou em contato com a empresa na última sexta-feira (10/8) e conseguiu que fosse
incluído mais um ítem na proposta do Acordo Coletivo. Será acrescentado o valor de R$ 60,00,
pagos em espécie, no pagamento de agosto. O valor é referente à diferença dos ítens da
cesta básica dos meses de maio, junho e julho.

- Reajuste Salarial pelo INPC (4,88%) + Aumento real de 1%;
Ressaltamos que, tanto o reajuste salarial quanto o aumento real serão pagos retroativamente a 1/5/2012 na folha de
pagamento de agosto, ou seja, no último dia útil de agosto/2012.

- Reajuste na cesta básica de 18% do valor em produtos, a serem definidos pelos funcionários.
- Plano de saúde: Unimed, sem coparticipação;
- Plano Dentário: Odontoprev, sem coparticipação. Devido às inúmeras reclamações, a Siemens entrou em contato com o plano e ficou acertado que será
feito um acompanhamento do serviço por cerca de dois meses, e a Odontoprev se compromete a aumentar o número de dentistas conveniados na região.
- Férias: 70% de bonificação;
- Auxílio Creche/Babá
- Auxílio Natalidade
- Auxílio Óptico
- Cesta Básica: Será 100% subsidiada pela empresa, em todas as localidades Siemens VAI.
- Jubileu por tempo de serviço
- Plano de cargos e salários: A empresa, em sua nova estrutura, está elaborando um plano de cargos e salários de acordo com o perfil
de cada função, definindo cursos, qualificação necessários e valores pecuniários referentes. O plano deve estar pronto em novembro, e a
implementação dependerá de recursos e aprovação da diretoria.
- Antecipação do 13o salário: A empresa se compromete a antecipar 50% do 13o salário em janeiro, apesar de não ser um procedimento corporativo.
- Vale transporte: A Siemens contratou uma empresa para fazer o controle corporativo de recarga dos cartões de vale-transporte.
- Plano de saúde: qualquer mudança no plano de saúde deve ser feita em consenso com os funcionários, através do Sindicato.
- Aumento de produtos da cesta básica, correspondente, em valor, a R$ 20, ou seja, passando de R$ 110 para R$ 130.
- Plano odontológico: Após acompanhamento estabelecido de 2 meses e não adequação ao plano Odontoprev,
retornará ao plano anterior.
- A Cesta de Natal e a Festa de Natal são itens praticados em todo o grupo, ou seja, corporativos, como benefício
social da empresa e não fazem parte dos acordos.

Siemens avança em mais um
ítem da proposta

Trabalhador, faça sua parte! Vote! A decisão é sua!

Esta proposta será levada para votação
nesta segunda-feira, dia 13/8, entre 14h30

e 16h30, na OFICINA 1 e OFICINA 2.



Filiado a:

Informativo do Sindicato dos Metalúrgicos do Sul Fluminense Volta Redonda,  13/08/2012. Edição nº 895

Campanha Salarial 2012

O Sindicato entrou em contato com a empresa na última sexta-feira (10/8) e conseguiu que fosse
incluído mais um ítem na proposta do Acordo Coletivo. Será acrescentado o valor de R$ 60,00,
pagos em espécie, no pagamento de agosto. O valor é referente à diferença dos ítens da
cesta básica dos meses de maio, junho e julho.

- Reajuste Salarial pelo INPC (4,88%) + Aumento real de 1%;
Ressaltamos que, tanto o reajuste salarial quanto o aumento real serão pagos retroativamente a 1/5/2012 na folha de
pagamento de agosto, ou seja, no último dia útil de agosto/2012.

- Reajuste na cesta básica de 18% do valor em produtos, a serem definidos pelos funcionários.
- Plano de saúde: Unimed, sem coparticipação;
- Plano Dentário: Odontoprev, sem coparticipação. Devido às inúmeras reclamações, a Siemens entrou em contato com o plano e ficou acertado que será
feito um acompanhamento do serviço por cerca de dois meses, e a Odontoprev se compromete a aumentar o número de dentistas conveniados na região.
- Férias: 70% de bonificação;
- Auxílio Creche/Babá
- Auxílio Natalidade
- Auxílio Óptico
- Cesta Básica: Será 100% subsidiada pela empresa, em todas as localidades Siemens VAI.
- Jubileu por tempo de serviço
- Plano de cargos e salários: A empresa, em sua nova estrutura, está elaborando um plano de cargos e salários de acordo com o perfil
de cada função, definindo cursos, qualificação necessários e valores pecuniários referentes. O plano deve estar pronto em novembro, e a
implementação dependerá de recursos e aprovação da diretoria.
- Antecipação do 13o salário: A empresa se compromete a antecipar 50% do 13o salário em janeiro, apesar de não ser um procedimento corporativo.
- Vale transporte: A Siemens contratou uma empresa para fazer o controle corporativo de recarga dos cartões de vale-transporte.
- Plano de saúde: qualquer mudança no plano de saúde deve ser feita em consenso com os funcionários, através do Sindicato.
- Aumento de produtos da cesta básica, correspondente, em valor, a R$ 20, ou seja, passando de R$ 110 para R$ 130.
- Plano odontológico: Após acompanhamento estabelecido de 2 meses e não adequação ao plano Odontoprev,
retornará ao plano anterior.
- A Cesta de Natal e a Festa de Natal são itens praticados em todo o grupo, ou seja, corporativos, como benefício
social da empresa e não fazem parte dos acordos.

Siemens avança em mais um
ítem da proposta

Trabalhador, faça sua parte! Vote! A decisão é sua!

Esta proposta será levada para votação
nesta segunda-feira, dia 13/8, entre 14h30

e 16h30, na OFICINA 1 e OFICINA 2.


