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ACT 2016 - EMPRESA APRESENTA NOVA PROPOSTA!
 Mais uma vez estivemos reunidos 
com a CET onde nos foi apresentada mais 
uma proposta para a negociação do ACT 
2016.

 A proposta apresentada é a 
seguinte:

Ÿ Reajuste de 10,3% no total, sendo 
7,5% retroativo a Maio/2016 e 2,53% em 
Novembro/2016 (não retroativo);

Ÿ 10,3% sobre todos os benefícios 
(Auxílio Refeição, Vale Alimentação, 
Auxílio Transporte (Reembolso fretado), 
Auxílio Creche, Auxílio Ensino Especial, 
Adicional de Campo e Adicional por 
Tempo de Serviço) retroativos à 
Maio/2016;

Ÿ Reajuste de 7,5% no Programa de 
Participação de Resultados - PPR para o 
ano de 2017. 

 Entretanto, esta proposta está 
condicionada a aceitação de duas 
importantes modificações no texto do 
acordo coletivo, qual sejam: 

Ÿ Aumento de 20 minutos no QAR dos 
empregados operacionais, de 40 minutos 
para 1 hora.

Ÿ Extinção da 7.ª folga concedida 
somente aos empregados que atuam 
dentro da Central de Operações.

 Mais uma vez, infelizmente, a 
CET coloca ‘‘não um bode na sala’’, 
mas ‘‘dois bodes na sala’’ que 
inviabil izam qualquer aceitação 
imediata da proposta por parte do 
Sindviários.

 Deixamos claro que o Sindviários 
entende que a jornada de trabalho da 
operação é conquista histórica dos 
trabalhadores, cuja discussão jamais 
poderá ser feita com a faca no pescoço 
daqueles que no seu dia-a-dia, há anos, 
já se organizaram para o turno atual, 
bem como não se deve tentar acordo 
retirando direito dos trabalhadores, 
como no caso da extinção da sétima 
folga.

 Em não sendo possível a 
aceitação da proposta apresentada, 
todas as partes entenderam que em 
virtude de pontos pendentes ainda a 
serem discutidos, como PCCS, 
manutenção dos 5 dias de folga (que até 
agora não teve proposta de renovação), 
entre outros, foi marcada nova reunião 
para o dia 08.07.2016 às 10.00 horas.

 


