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Brasil PCH 2013
Contraproposta patronal decepciona
Sindicato e Comissão de Negociação
Representantes da direção do Sindicato e da Comissão de Negociação da base da categoria saíram decepcionados da segunda rodada de negociação — realizada no dia 10 de junho — diante da
contraproposta apresentada pela empresa, tendo
em vista que a primeira
contrapro-posta já havia
sido rejeitada em Assembléia pela categoria.
Ao fim da reunião, tanto a direção do Sintergia
como a Comissão de Negociação rejeitaram a
contraproposta apresentada pela empresa, reafirmaram a importância de
algumas cláusulas e com
o objetivo de acelerar as negociações deixaram
uma proposta que vai ser apresentada e analisada
pela categoria em Assembléia.
Para conhecimento, listamos abaixo a
contraproposta patronal:
Correção salarial – INPC do período
Gratificação de férias – Mantida redação do

ACT em vigor (1/3 + 20%)
Auxílio refeição/alimentação – R$ 26,00
PLR – A empresa não quer que conste do ACT
Plano de Saúde – Mantido o atual
Cesta básica – negada
Bolsa do 3° Grau
– Mantidas as bases atuais
Horário de trabalho – A empresa mantém
as 44 horas, em virtude
da possibilidade da saída
da Petrobras
Cesta natalina –
R$ 280,00
Auxílio creche –
R$ 330,00, pelo período
de apenas quatro anos
O entendimento tanto da direção do Sindicato
como da Comissão de Negociação é de que tal
proposta não atende à expectativa da categoria,
mas é fundamental que cada trabalhador(a) compareça à Assembléia, dê sua opinião e defina os
próximos passos da Campanha Salarial.
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Dia 14 de junho de 2013, às 12 horas
No Auditório do Sintergia
Avenida Marechal Floriano, 199/10° andar
Visite nosso site: www.sintergia-rj.org.br

