
Empresa apresenta proposta
para renovação do Acordo

Coletivo 2020/2021

LITOGRAFIA VALENÇA |  ACORDO  COLETIVO 2020

Após várias reuniões,  a dire-
ção da Litografia Valença, re-
sistindo em melhorar a pro-
posta, apresentou uma nova
proposta, com alguns avan-
ços, para renovação do Acor-
do Coletivo de TRabalho
2020/2021.

O Sindicato dos Metalúrgicos,
mesmo ciente da situação que
o país e as empresas vem en-
frentando com a pandemia,
não pode abrir mão da luta em
defesa dos direitos dos traba-
lhadores. E convoca os traba-
lhadores à votação na próxima
quinta-feira(12), de 5h30 às
16h, na portaria da empresa.

“Sindicato é para defender
os direitos do trabalhador.”

Finalmente a
empresa chega
a uma proposta
digna pra ser
levada à
apreciação dos
trabalhadores”.

REAJUSTE SALARIAL
Salários até R$ 5.000: reposição do INPC integral (2,46%), retroativo
a primeiro de outubro.
Salários acima de R$ 5.000: serão incorporados R$ 120 ao salário,
retroativo a primeiro de outubro.
CARTÃO ALIMENTAÇÃO
Reajuste do valor de R$110  para R$160, mantendo a opção pela cesta
física de acordo com a livre escolha do trabalhador.
CESTA DE NATAL
Uma cesta de qualidade para todos os funcionários, que estiverem
ativos em dezembro de 2020.
ACORDO DE TURNO
Iniciar as negociações do acordo de turno agora em novembro.
PLANO DE SAÚDE
A empresa firmou contrato com a Intermedica - Plano de saúde de
qualidade que atende a todos os funcionários, inclusive os
AFASTADOS.
MELHORIA NO TRATAMENTO
Melhoria no tratamento de gerentes,supervisores e líderes de área
com seus subordinados.
Investir em um treinamento comportamental para Líderes
CARGOS E SALÁRIOS
A empresa se compromete em cumprir o plano de cargos e salários e
em contratar um técnico de enfermagem, para atendimento e
primeiros socorros.
NR12- a empresa vai agendar um horário para apresentar ao sindicato
o projeto que está em andamento.

VEJA A PROPOSTA DA EMPRESA




