Agosto/2020

Atenção trabalhadores da Logística Sumaré Ltda!
Vejam a proposta de aumento salarial e PLR!
Depois de várias reuniões com a direção da
Logística Sumaré Ltda., e não havendo mais espaço
para negociação, o SEAAC de Americana e Região trás
para apreciação e deliberação dos trabalhadores a
proposta de Acordo Coletivo 2020/2021 juntamente
com a proposta de PLR.
Durante todo o processo de negociação a
empresa ponderou sobre o momento econômico que
vive o país, em função da Pandemia do Coronavirus e
a consequente diminuição das atividades. Mesmo
assim, o SEAAC insistiu e conseguiu a reposição
integral da inflação nos salários e nas demais
cláusulas econômicas. Quanto ao PLR, a conquista
pelo SEAAC foi de mais de 70% do valor pago no ano
anterior, proposta esta que diante de todo este cenário
ruim que enfrentamos, o SEAAC entendeu viável.
Vamos às propostas:

ACORDO COLETIVO DE TRABALHO:
*Aumento salarial a partir de 1º de agosto: 2,69%
(Reposição integral da inflação)
*Piso salarial: R$ 1.438,00
*Reembolso creche: R$ 409,13
*Triênio: R$ 80,87
*Adicional para rebocadores: R$ 123,70
*Contribuição Assistencial dos trabalhadores:
Mesmos percentuais do ano anterior
PLR:
*R$ 1.400,00 (Sendo a primeira parcela no valor de
R$ 800,00 para pagamento no dia 31 de agosto de
2020 e a segunda parcela, de R$ 600,00, para 26
de fevereiro de 2021)
*Cota Negocial: Redução de 3% para 2% devida
pelos trabalhadores não associados e isenção para
os associados.

A proposta da empresa será levada para a
assembleia dos trabalhadores através de votação
secreta na próxima quinta-feira, dia 20 de agosto. O
SEAAC estará na empresa coletando o voto de cada
um de vocês!

Sede: Rua Bolívia, 186 - Vila Cechino
Americana/São Paulo
Tel.: 3461-8232
E-mail:
seaacamericana@seaacamericana.org.br
Blog: olharfemininoseaac.blogspot.com
Site: www.seaacamericana.org.br

O SEAAC está à sua disposição,
trabalhando para garantir os seus direitos!
Conte com a gente!

