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Por pequena margem de votos,
proposta do ACT 2015/2016 é aprovada
Após indignar-se e reprovar as
propostas anteriores da direção para o
ACT 2015/2016, as categorias representadas pela INTERSINDICAL aprovaram,
com pequena margem de votos, a nova
proposta apresentada pela empresa pasmem, às 7h45min do primeiro dia
da greve, 21.
Dessa forma, os salários terão
8% de reajuste salarial, o "bloco" do
vale alimentação/refeição passa para
R$ 930,00 (aumento de R$ 50,00),
sendo 30 "vales" de R$ 31,00 mais um "bloco" de R$ 930,00 a ser pago até o dia 15 de dezembro (proporcional ao meses trabalhados no ano) e vale extra de R$ 31,00 para os empregados convocados para
jornadas de no mínimo 4 horas. Para os demais benefícios os valores permanecem sem correção.
Também, foi concedida garantia de emprego por mais dois anos, ou seja, até 30 de setembro de 2017
e extensão de direitos aos empregados admitidos a partir de 1º de outubro deste ano.
Na cláusula "Conceitos Operacionais", a INTERSINDICAL solicitou a retirada da rubrica "9F22"
(média dos últimos 12 meses das verbas variáveis como: periculosidade, horas-extras, sobreaviso etc.,
para empregado liberado para sindicatos) que compõem a "Remuneração Fixa". A INTERSINDICAL
entende que, como o empregado está liberado para atividades sindicais, é justo que essa despesa seja
custeada pelo sindicato, cabendo à empresa somente a parcela do "Salário Base".
Considerando o atual cenário macroeconômico e as propostas iniciais feitas pela empresa,
entendemos que o Acordo aprovado pode ter ficado dentro da margem de negociação. Agora, lamentamos a forma totalmente discriminatória como a INTERSINDICAL foi tratada nessa reta final da negociação, e isto foi rechaçado na AGE pela maioria. Ficou um aprendizado para 2016.
Assim, a INTERSINDICAL agradece a todos os representados que desde maio, colaboraram e participaram de todas as etapas desse processo.
Canal de comunicação oficial da INTERSINDICAL para: críticas construtivas e sugestões: intersindicalcelesc@hotmail.com
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