
Empresa apresenta proposta
para renovação do ACT

VULCANO | CAMPANHA SALARIAL 2022

Sindicato se reuniu com a empresa para
discutir sobre a pauta de reivindicações
dos trabalhadores para a renovação do
acordo coletivo 2022 2023.

Vários pontos da pauta foram abor-
dados, entre eles: implementação do
convênio farmácia, que a empresa se
comprometeu a apresentar um estudo
sobre a viabilidade em 90 dias. Sobre a
melhoria no refeitório, a empresa vai
construir um novo refeitório, que deverá
ser entregue em 60 dias a partir de
novembro. Sobre os banheiros, fará
reforma a partir de agosto, com
entrega em 30 dias. Assim como se
comprometeu a construir um novo
vestiário em 6 meses, a partir de
novembro.  Quanto a melhoria das refei-
ções, se comprometeu a criar uma infra-
estrutura para que as refeições sejam
produzidas na própria empresa, melho-
rando a qualidade e a variedade na
alimentação, a partir de julho/22. Sobre
a insalubridade, a empresa informou
que segue a legislação e que paga a
todos que tem direito. O plano de saúde,
a resposta foi que não tem condições
de implantar no momento, mas assim
que possível vai viabilizar. Sobre a
equiparação salarial do serralheiro ao
mecânico montador, a empresa vai
abolir a função de serralheiro, clas-
sificando esses trabalhadores a função
de mecânico montador em faixas
salariais diferenciadas no prazo de 120
dias. O PCS será implantado até 30/
12/22. E sobre a PLR, a Vulcano se
comprometeu a implantar para o ano
de 2023.

Quanto ao acordo coletivo 2022/23,
foram apresentadas duas propostas
e o sindicato levará à votação nessa
5ª feira, das 6h30 às 8h, na portaria
da empresa.

REAJUSTE SALARIAL:  sem reajuste.

VALE ALIMENTAÇÃO: R$ 401/mês, reajuste de 351%, com
participação de R$ 1. E redução do desconto do almoço para R$ 1 por
refeição (redução de 330%).

VEJA AS PROPOSTAS APRESENTADAS:

Votação será na 5ª  feira (2), das 6h30 às 8h, na portaria da empresa

PROPOSTA 1

REAJUSTE SALARIAL:  10%

VALE ALIMENTAÇÃO: R$ 126 (10% de reajuste), com participação
de R$ 1 .  E redução do desconto do almoço para R$ 2,50 por refeição
(redução de 24%).

PROPOSTA 2


