Ano VI - Nº 06, Ipatinga, 08 e 09 de fevereiro de 2018

ASSEMBLEIA DA CAMPANHA SALARIAL

Ponsse quer retirar direitos dos trabalhadores!
Companheiros/as,
A Campanha Salarial é um importante momento para
conquistarmos aumento salarial e avançarmos em novas
conquistas, como melhores condições de trabalho.
Mas a proposta da Ponsse, além de não avançar,
significa retrocesso, pois retira direitos que já temos garantidos
no Acordo Coletivo.
A Ponsse quer se aproveitar da reforma trabalhista
dos patrões para retirar do acordo a hora in itinere. Ela
quer transformar a hora in itinere em abono indenizatório
que não repercute nas férias, 13º, FGTS e INSS.
Ou seja, ela tem a cara de pau de dizer que é a mesma

coisa, mas na verdade vamos perder todos os reflexos que a
hora in itinere tem e que o abono não vai ter.
As empresas lucraram muito no ano passado, mas
agora, na hora de pagar o que devem, choram de barriga
cheia e enrolam na negociação.
Tudo aumentou acima do nosso salário, a comida, o
gás, a gasolina, a energia, o aluguel, o material escolar e os
lucros das empresas não param de crescer fruto do trabalho
dos metalúrgicos.
Por isso, participe da assembleia e REJEITE a
proposta da Ponsse. Vamos juntos mostrar para a empresa
que não aceitamos redução de direitos e vamos intensificar
a mobilização!

Participe da assembleia e
REJEITE a proposta da Ponsse
luta!

Participe da assembleia nos dias 08 e 09/02 e REJEITE a proposta. Não vamos aceitar retirada de direitos, vamos para

Veja abaixo a proposta da ponsse:
- Reajuste de 2,07% (INFLAÇÃO DO PERÍODO) a partir da data base,
01 de janeiro.
- Aumento de 0,93% a partir de 01 de janeiro
- Ticket alimentação R$ 123,60 (3% de aumento)
-Ticket-refeição(unitário)R$ 24,72 (3% de aumento)
- Transformação da hora in itinere em abono indenizatório (não
repercute em férias, 13º, FGTS e INSS), mantendo o mesmo valor
nominal pago, conforme o local de prestação de serviços;
- Manutenção das demais cláusulas do acordo anterior.

Dia 08 das 07h40 às 08h10 e das 15h40 às 16h10 nos módulos do Rio Doce e Cocais
Dia 09/02 das 07h40 às 08h10 nos módulos do Rio Doce e Cocais e às 11h00 na sede.

SEJA SÓCIO! JUNTOS SOMOS FORTES!
www.facebook.com/sindipaipatinga

www.sindipa.org.br

NÃO DEIXE DE DENUNCIAR OS PROBLEMAS ENFRENTADOS NO SEU LOCAL DE TRABALHO
(031) 98727-1871 (Oi) / (031) 3829-6635
denuncia@sindipa.org.br

