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DIAs 18/04 e 19/04 TEM ASSEMBLEIA
dos trabalhadores na ponsse

Companheiros/as
Depois da última assembleia na qual os trabalhadores
rejeitaram a proposta rebaixada da PONSSE, a empresa teve a
cara de pau de insistir na mesma proposta e enrolou e chorou
de barriga cheia.
Só com muita cobrança e pressão do SINDIPA, a
PONSSE apresentou uma nova proposta para a Campanha
Salarial 2017.
A nova proposta apresentada avança um pouco no

reajuste salarial, mas mantém a tentativa de piorar as
condições de trabalho reduzindo as horas in itinere para
algumas regiões e o ticket alimentação.
O INPC fechou em janeiro, data base, em 6,58% e a
empresa lucrou muito no ano passado, mas agora quer
reajustar os salários em apenas 7%, ou seja, uma merreca
acima do que já perdemos com a inflação do ano passado.
Por isso, participe da assembleia e REJEITE a
proposta da empresa para continuarmos avançando.

Veja abaixo a proposta da Ponsse:
- 7% de reajuste salarial a partir de janeiro, data base. Retroativo pago na folha de pagamento de abril.
- Reajuste das demais cláusulas econômicas (sem retroativo):
- 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. Pago na folha de pagamento de abril.
- 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.

PARTICIPE DA ASSEMBLEIA E REJEITE A PROPOSTA DA EMPRESA

Assembleia dias 18/04 e 19/04 nas
trocas dos turnos da manhã e da tarde nos módulos
e no horário do almoço na sede

Diretoria Eleita pelos Metalúrgicos em Janeiro/2013

Ipatinga, abril, 2017

Campanha de turno

Junto com a proposta da Campanha Salarial, a Ponsse
também apresentou uma proposta para renovar o atual turno
de revezamento.
A proposta apresentada pela empresa possui várias
tabelas de revezamento que estão abaixo.
Nos dias 18 e 19/04, junto com a assembleia da
campanha salarial, vamos realizar uma assembleia para os
trabalhadores votarem se aceitam ou não a proposta de turno
apresentada pela empresa.
A atual diretoria do SINDIPA não concorda com essas

jornadas impostas pelas empresas que tanto mal causam aos
trabalhadores e esta tem sido uma das nossas principais lutas.
E a luta é em toda a categoria. Nas empreiteiras na área
da USIMINAS não aceitamos um Acordo de Turno empurrado
goela abaixo e conquistamos o adicional de turno de 5%.
No setor metal mecânico, nossa luta garantiu a redução da
jornada em algumas empresas.
Por isso, participe da assembleia e REJEITE a
proposta da empresa. Vamos na luta garantir um turno com
mais folgas que respeite a vida e saúde dos trabalhadores.

Veja abaixo as tabelas propostas pela empresas
1 - 03 (três) turnos de revezamento, escala de trabalho de 08 (oito) horas diárias sendo 01 (uma) destinada ao intervalo de
repouso e alimentação. Essa é a tabela praticada atualmente nos módulos.

2 - 02 (dois) turnos fixo e 2 letras, escala de 12 (doze) horas diárias sendo 01 (uma) destinada ao intervalo de repouso e

alimentação, em sistema de 04 (quatro) dias de trabalho por 04 (quatro) dias de folga (sistema 4x4). Horário de 09:00hs a 21:00hs.

3 - 02 (dois) turnos de revezamento e 3 letras, escala de 8 (oito) horas diárias sendo 01 (uma) destinada ao intervalo de

repouso e alimentação, em sistema de 04 (quatro) dias de trabalho por 02 (dois) dias de folga (sistema 4x2). Horário 4 dias de
08:00 as 16:00 folgam 2 e 4 dias de 16:00 as 00:00 e folgam 2.

4 - 02 (dois) turnos fixo e 2 letras, escala de 8 (oito) horas diárias sendo 01 (uma) destinada ao intervalo de repouso e
alimentação, em sistema de 02 (dois) dias de trabalho por 01 (um) dia de folga (sistema 2x1). Horário de 8:00 as 16:00.
5 - 02 (dois) turnos de revezamento e duas letras, escala de 08 (oito) horas diárias sendo 01 (uma) destinada ao intervalo de

repouso e alimentação, em sistema de 06 (seis) dias de trabalho por 01 (um) dia de folga (sistema 6x1) e 5 (cinco) dias trabalho por
2 (dois) de folga (sistema 5x2). 6 dias horário de 08:00 as 16:00 (Segunda a Sábado) e 5 dias de 16:00 as 00:00 (Segunda a Sexta).

Na luta por um turno que respeite a vida e a saúde dos trabalhadores
www.facebook.com/sindipaipatinga

www.sindipa.org.br

NÃO DEIXE DE DENUNCIAR OS PROBLEMAS ENFRENTADOS NO SEU LOCAL DE TRABALHO
(031) 8727-1871 (Oi) / (031) 3829-6636
denuncia@sindipa.org.br

