27/02/2020

ASSEMBLEIA ACT 2019/20
DIAS 02 E 03 DE MARÇO DE 2020
Na terceira reunião de negociação do ACT 2019/2020, que aconteceu no dia 13 de fevereiro de
2020, em Juiz de Fora, a empresa apresentou a sua última proposta para o Acordo.
Os sindicatos questionaram alguns pontos da proposta, entre eles o valor do cartão alimentação.
Por decisão conjunta, reivindicaram aumento no valor desse benefício para R$ 800,00. A direção
da empresa concordou em analisar a reivindicação e, no dia 21 de fevereiro, se manifestou
concordando com o pleito, passando o valor do cartão alimentação para R$ 800,16.

Assembleia
Nos dias 02 e 03 de março de 2020 acontece assembleia para apreciação da proposta da
empresa, quando será colocada em votação. Estaremos com nossa assembleia itinerante em
Santos, Piaçaguera, Raiz da Serra, Paranapiacaba, Campo Grande, Rio Grande da Serra, Utinga,
Ipiranga e Jundiaí. A votação é secreta e todos terão toda privacidade para votar. No dia 03, ao
final da assembleia, os votos serão contados no local.

Veja como ficou a proposta final
- Reajuste Salarial de 3,05% (inflação de 2,55% mais 0,5% de aumento real);
- Parcela Fixa do PPR de R$ 1.100,00;
- Cartão alimentação de R$ 800,16 (3,41% de reajuste);
- Auxilio Materno Infantil de R$ 375,10 (3,05% de reajuste);
- Valor de Cesta de Natal R$ 315,00 (2,5% de reajuste).

Marmitex e diária
A empresa quer agendar reunião para conversar sobre as diárias e marmitex do pessoal da
tração. Segundo a MRS, com o fornecimento do marmitex e pagamento de diária, ela pode
sofrer cobrança de encargos, pois são dois benefícios com o mesmo propósito.
Após o encerramento das negociações do ACT será agendada reunião com todos os
sindicatos para discutir esta questão.

NÃO DEIXE QUE OS OUTROS DECIDAM
POR VOCÊ!
PARTICIPE DA ASSEMBLEIA E VOTE!

