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VAMOS A LuTA POR AUMENTO SALARIAL E
MELHORES CONDIÇÕES DE TRABALHO

Companheiros/as
A Campanha Salarial é um importante momento para
avançarmos na luta por aumento salarial e melhores condições
de trabalho.
A pauta de reivindicação dos trabalhadores para a
Campanha Salarial 2017 foi entregue pelo SINDIPA para todas
as empresas em novembro do ano passado. Mas só nessa
semana, depois de muita cobrança do Sindicato, a Ponsse
formalizou uma nova contra proposta.
As proposta anteriores apresentas pela empresa, além
de rebaixadas, retiravam direitos dos trabalhadores como, por
exemplo, limitando o recebimento da cesta básica.
Veja as principais reivindicações dessa Campanha Salarial:
Reposição das perdas salariais e aumento salarial;
Vale refeição;
Retorno de férias de 30 dias para toda a categoria;
Plano de saúde para toda a categoria;
Adicional noturno de 50%;
Adicional de turno.

- Reajuste das demais cláusulas econômicas do
acordo pelo mesmo índice (cesta básica e refeição/lanche);
- Cesta Básica de R$ 120,00.
- Refeição/lanche: R$ 24,00 valor do ticket.
ATENÇÃO: a empresa quer legitimar no acordo a
irregularidade que já vem praticando. Quer colocar no
acordo que os trabalhadores que almoçam nos refeitórios
da CENIBRA não têm direito ao ticket refeição. Pelo acordo
atual todos os trabalhadores têm direito ao ticket.
- Abono de R$ 511,58 proporcional aos meses
trabalhados entre janeiro/2016 a dezembro/2016. A
proporcionalidade também será aplicada aos trabalhadores
afastados, que só receberão, pela proposta da empresa,
referente aos meses trabalhados.
- Redução do período das horas in itinere de 2h30
para 2h00 para as localidades de Lagoa das Piabas, Lagoa
do Brito, Lagoa Hortência, Lagoa Redonda e Lagoa Tiririca,
- Sem avanço nas cláusulas sociais.

PONSSE ENROLA E FAZ PROPOSTA REBAIZADA
A empresa enrolou quase 4 meses e agora apresentou
uma proposta rebaixada que não atende em nada as
reivindicações dos trabalhadores.
Veja a proposta da empresa:
- 6,58% (INPC integral) de reajuste salarial à partir
de janeiro, data base da categoria;

A proposta da empresa não contempla aumento real
e não avança em nenhuma cláusula social, apenas repõem
as perdas que tivemos com a inflação no ano passado.
E para piorar quer precarizar ainda mais as condições
de trabalho reduzindo as horas in itinere para algumas
regiões e o ticket alimentação.
Por isso, participe da assembleia e REJEITE a proposta
da empresa para juntos avançarmos.

Assembleia dia 16/03 nas trocas dos turnos da manhã e da tarde
nos módulos e no horário do almoço na sede
Só com a mobilização podemos avançar nas nossas conquistas!

No ano passado, foi só com as mobilizações que
realizamos nas portarias que conseguimos garantir que a
USIMINAS avançasse em novas propostas.

Participe da assembleia, REJEITE a proposta da
empresa e vamos juntos, na luta, avançar em novas
conquistas!

Mobilização USIMINAS, 06/12/2016

(031) 8727-1871 (Oi) / (031) 3829-6636

Mobilização USIMINAS, 16/12/2016

denuncia@sindipa.org.br

