07/11/2012

A REUNIÃO DE NEGOCIAÇÕES COMEÇOU MUITO MAL

Primeiro, porque a empresa não nos apresentou
os números do balanço do terceiro trimestre
(dificultando nossa análise financeira e os rumos
do Placar), mas principalmente pela proposta que
nos foi apresentada de reajuste com faixas
salariais e de sua incidência ocorrer apenas em
2013. Para não falar em não antecipar qualquer
parcela do Placar, muito menos garantir o
pagamento do já tradicional "tìcket-extra".
Veja a proposta completa feita pela empresa:
1)-Reajuste salarial de 5,5% para quem ganha até
R$ 5.000 e mesmo assim somente em janeiro de
2013;
2)-Os mesmos 5,5% também valeriam para
reajustar o VA e o VR, a creche e os
medicamentos;
3)-Quanto ao vale refeição nas horas-extras,
concordam em pagar 10% de seu valor a cada
hora trabalhada, limitada a meio-tíquete;
4)- Manutenção das demais cláusulas.
E só. Apenas isto!
Os representantes da Comissão Nacional de
Negociação da Fenattel não poderiam ser
diferentes. Protestamos e deixamos claro que esta
proposta não é admissível. Que a realidade
econômico-financeira da empresa não condiz com
esta proposta mesquinha. Portanto, inaceitável!
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Em seguida, apresentamos uma contraproposta
formada por 10 pontos representando o conjunto
dos trabalhadores do país:
1)-Reajuste salarial do INPC mais 2%, para todos
em novembro;
2)-Reajuste para todos os benefícios de 10%;
3)-No caso dos tíquetes, que o desconto seja
unificado em 3% e seu pagamento nas horasextras;
4)-Retorno da política anterior das diárias;
5)-Pagamento de um "tíquete-extra";
6)-Adiantamento de 1 salário como antecipação
do Placar e de metade do décimo terceiro de
2013;
7)-Aumento do reembolso por dirigir veículo
próprio para R$ 1 por Km;
8)-Discussão com os sindicatos referente a
fórmulas de combate ao assédio moral com
punição dos gestores culpados;
9)-Garantia de emprego ao trabalhador préaposentável;
10)-Melhoria do programa de doenças crônicas,
bem como todos os pontos referentes aos
aposentados abrangidos pelo TRCA do Paraná.
Após a explicação detalhada de nossa
contraproposta e de ressaltarmos a importância
de chegarmos a um bom termo neste momento de
negociação coletiva, já no início da noite a reunião
foi encerrada.
A próxima rodada de negociações será no
próximo dia 23/11/2012
Todos juntos somos mais fortes!!
Comissão Nacional de Negociação da Fenattel
Visite: www.sinttel.com.br
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