
Sindicato convoca à votação
da proposta para o  ACT 22|23

PRADA | CAMPANHA SALARIAL 2022

Em reunião com o sindicato, a
direção da Prada apresentou uma
proposta para renovação do acordo
coletivo de trabalho 2022/2023.

Após ouvir a proposta, o sindicato
informou que o que foi apre-
sentado está aquém da expecta-
tiva dos trabalhadores. Princi-
palmente, o percentual de reajuste
salarial, que seria do INPC integral
para todos, assim como também o
valor de abono, em substituição ao
PPR, o qual deveria ser 100% do
TARGET.

A empresa informou que o conjunto
da proposta demonstra ganhos
significativos para a grande maio-
ria dos trabalhadores. O presidente
do sindicato informou que, apesar
das ponderações apresentadas,
levará a proposta da empresa à
apreciação dos trabalhadores.

Assim, a direção do sindicato con-
voca os trabalhadores à votação,
por escrutínio secreto, no dia 23/6,
na próxima quinta-feira, no horário
de 5h30 às 15h, na portaria da
empresa.

Os representantes da empresa se
colocaram a disposição para dia-
logar com o sindicato, sempre no
sentido de manter permanen-
temente aberto o canal de nego-
ciação e tratativas. E se  disponi-
bilizou a reunir a qualquer mo-
mento com o sindicato, no sentido
de tratar qualquer assunto que for
necessário para juntos buscarem as
soluções para as demandas dos
trabalhadores.

Votaçaõ será na 5ª feira, 23/6, das 5h30 às 15h, na portaria da empresa

REAJUSTE SALARIAL: Reajuste retroativos a 1/5/22 aplicado sobre o salário
praticado em 30/4/22, para os admitidos até 30/04/2022, conforme
percentual a seguir: 12% para salário de até R$5.000 e, independentemente
do salário, os técnicos e os supervisores. e 10% para salários acima de R$5.000.

Cartão Alimentação  – R$330, retroativo a 1/5/22 com desconto de 5% de
participação do empregado;

Reembolso Creche  – R$652, retroativo a 1/5/22;

Crédito Extra no Cartão Alimentação –  A empresa realizará dois créditos extras
no benefício denominado cartão alimentação que totalizarão R$900, a serem
realizados da seguinte forma: A primeira parcela no valor de R$450, a ser paga
em até cinco dias úteis após a assinatura do acordo coletivo e a segunda parcela
no valor de R$450, a ser paga no dia 16/12/22, para todos os empregados
ativos nas datas dos respectivos créditos. Os valores retroativos a 1/5/22,
referente ao reajuste salarial e do Reembolso creche, serão quitados no dia 11/
7/22, caso o Acordo Coletivo seja assinado até 24/6/22. A diferença retroativa
referente ao Cartão Alimentação será creditada juntamente com o crédito
referente ao mês de junho de 2022 caso a proposta seja aprovada em data que
possibilite este acerto no mês de junho de 2022, caso contrário ocorrerá no mês
de julho 2022.

Crédito Extra no Cartão Alimentação – Banco de Horas: A empresa propõe
ainda que seja mantido o Banco de Horas pactuado no acordo coletivo anterior
(Banco de Horas móvel de 6 meses) e como contrapartida realizará um crédito
extra no cartão alimentação, em parcela única, no valor de R$900, para os
empregados que registram ponto, Supervisores e Coordenadores, no prazo de
até cinco  dias úteis após a assinatura do Acordo Coletivo.

Criação de Comitês – Para que seja avaliado os serviços de Saúde e Alimentação,
se propõe a criar Comitês para análise dos temas e proposição de possíveis
melhorias.

ABONO 2021 (A SER PAGO EM 2022): A empresa propõe ABONO em
substituição ao PPR o pagamento de 76% do TARGET individual de cada
empregado, o que representa 1,52 salários, a ser pago, com a assinatura do
acordo coletivo até o dia 24/6, no dia 11/7. Observando-se para tanto as
mesmas regras gerais estabelecidas nos Acordos Coletivos de Abonos referente
aos exercícios 2019 e 2020.

VEJA A PROPOSTA APRESENTADA:


