
Sindicato convoca à nova
votação sobre o ACT, hoje, às 15h

Empresa
apresenta nova

proposta e a
votação será
hoje, às 15h,

nas instalações
da empresa

Após a rejeição da última proposta, re-
presentantes da Usinal - Usinagem e
Caldeiraria se reuniram, novamente,
com o sindicato e apresentaram uma
nova proposta para os Acordos Cole-
tivos que estavam pendentes desde
2019 até o atual de 2021/2022.

A nova proposta consiste em: referen-
te ao acordo 2019/2021  um reajuste
de 7,53%. Sendo 5,07% referente a
data base 2019/2020 e 2,46% refe-
rente a data base  2020/2021. Além
de um abono de R$ 2.400, pago em
três parcelas de R$800 (outubro, no-
vembro e dezembro de 2021) para to-
dos os funcionários admitidos até 30/
12/2020 e ativos no dia da votação
do acordo  coletivo. E para o acordo
de 2021/2022 , reajuste de 7,59% re-
ferente ao INPC integral, para todos
os seus funcionários, retroativo à 1° de
maio/2021, descontando a antecipa-
ção de 3,59%  concedida em agosto
de 2021. E mais alguns benefícios (ver
ao lado).

Novamente, o sindicato convoca à vo-
tação hoje,  às 15h, nas instalações
da empresa. E a  direção do sindicato
agradece, mais uma vez,  a confiança
e participação de todos os trabalha-
dores da empresa.
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VEJA  A  PROPOSTA APRESENTADA:
REAJUSTE SALARIAL: 7,53%, sendo 5,07% referente a data base
2019/2020 e 2,46% referente a data base  2020/2021. E mais
reajuste de 7,59% referente ao INPC integral, para todos os seus
funcionários, retroativo à 1° de maio de 2021, descontando a
antecipação de 3,59%  concedida em agosto de 2021;

Abono de R$ 2.400, pago em 3 parcelas de R$ 800, nos meses de
outubro, novembro e dezembro/2021 para todos os funcionários
admitidos até 30/12/20 e ativos no dia da votação ;

TICKET ALIMENTAÇÃO: R$ 150, a partir de setembro;

PISO SALARIAL: R$ 1.350,00;

PLR: R$ 800, valor que será pago em duas parcelas: a primeira
parcela em outubro e a segunda em novembro de 2021;

CESTA DE NATAL a todos os funcionários;

Manutenção das outras cláusulas do acordo anterior.


