
Sindicato realiza votação hoje
para o acordo coletivo 2013

CAMPANHA SALARIAL 2013 - HYUNDAI

A VOTAÇÃO A PARTIR DAS 7H30, NA PORTARIA DE ENTRADA

> Reajuste Salarial: INPC + Aumento Real
- Para os salários nominais de até R$ 6.500 , o
reajuste será de 9% ;
- 7% já concedido em 1/11/12 sobre toda a
tabela salarial;
- 2% sobre os salários de 01/5/13;
- Para os salários nominais superiores a R$ 6.500,
o reajuste será de R$ 130, visto que em 1/11/12
já foi concedido um aumento de 7% (sete per
cento) sobre o total da tabela salarial;

> Piso salarial de R$ 918,25 para trabalhadores
abaixo do nível técnico e R$ 1.079,83 para os
técnicos.

>Hora extra:
- segunda a sexta = 70%
- sábado, domingos e feriados = 100%

> Cartão alimentação no valor de R$ 200,
fornecido aos empregados que percebem salário
de até R$ 5.000.

>Pagamento de Insalubridade para os
trabalhadores expostos em situações anormais,
de acordo com a legislação vigente.

> Bolsa de estudos de inglês, ou de curso de
extensão, ou de qualificação, cuja relação será
definida para cada área, com a participação dos

funcionários, no valor de R$ 150 para 20% do
efetivo de cada departamento da empresa. A
Bolsa de estudos será concedida por 01 ano, de
acordo com os procedimentos internos que serão
desenvolvidos de forma objetiva e incidirá apenas
sobre o valor da mensalidade.

> A empresa pagará a título de gratificação de
casamento o valor de R$ 1.000 para seus
colaboradores em caso de primeiro casamento
em cartório.

> A co-participação no convênio de saúde será
reduzida de 30% para 20%.

> A empresa fornecerá transporte (e vale
transporte, para quem utiliza ônibus de linha
regular) aos seus colaboradores com desconto
mensal de R$ 22.

> A empresa fornecerá alimentação aos seus
colaboradores com desconto mensal de R$ 22.

> Recrutamento Interno: A EMPRESA, quando
ocorrerem vagas em seus quadros, procurará
divulgá-las junto aos empregados potencialmente
qualificados para as mesmas, buscando o
aproveitamento dos empregados/estagiários, de
forma a oferecer-lhes oportunidade de promoção
e crescimento profissional.

Informativo do Sindicato dos  Metalúrgicos do Sul Fluminense
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Resende, 20/6/2013. Boletim nº 1016.

O Sindicato dos Metalúrgicos estará levando à votação a proposta apresentada
pela empresa nesta quinta-feira (20), a partir das 7h30, na portaria de entrada
dos funcionários. Veja abiaxo a proposta para o acordo coletivo de trabalho
2013/2014.
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