Sindicato fecha acordo com usinas
regue pelos dirigentes sindicais na tarde de sexta-feira, 24 de
maio.
A partir de 01 de maio, os funcionários da Usina Santa Isabel
receberão:
- reajuste de 4,0%
- piso salarial de R$ 1.391,54 (aumento de 5,07%)
- ticket alimentação de R$ 178,61 (aumento de 5,07%)
Observação: em dezembro, os trabalhadores recebem o décimo terceiro do ticket alimentação.
Usina São José da Estiva – acordo fechado
Os principais itens do acordo coletivo de trabalho foram divulgados por meio de boletim informativo da entidade, entregue pelos dirigentes sindicais na manhã de sexta-feira, 24
de maio.
A partir de 01 de maio, os funcionários da Usina Estiva receberão:
O Sindicato da Alimentação de Catanduva e região (Sinal) en- - reajuste de 4,0%
cerrou as negociações com as usinas de açúcar de sua base - piso salarial de R$ 1.422,24 (aumento de 5,07%)
de atuação.
- ticket alimentação de R$ 180,72 (aumento de 5,07%)
A data-base do setor é 01 de maio e a entidade sindical conseguiu fechar os acordos coletivos de trabalho ainda no mês Usina Cofco – acordo fechado
de maio.
Os principais itens do acordo coletivo de trabalho foram divulgados por meio de boletim informativo da entidade, entUsina São Domingos - acordo fechado
regue pelos dirigentes sindicais na tarde de terça-feira, 28 de
Em assembleia, trabalhadores da Usina São Domingos apro- maio.
vam reajuste de 4,0% nos salários. De acordo com o presi- A partir de 01 de maio, os funcionários da Usina Cofco recedente da entidade sindical, Marcelo dos Santos Araújo, os berão:
funcionários da usina também concordaram com os novos - reajuste de 4,0%
valores do piso salarial (R$ 1.402,39), bem como do ticket ali- - piso salarial de R$ 1.410,03 (aumento de 5,07%)
mentação (R$ 420,14).
- ticket alimentação (aumento de 5,07%):
Um dos assuntos que mais preocupa os trabalhadores é a a) 1ª faixa: R$ 392,33
apuração das metas para pagamento da participação nos lu- b) 2ª faixa: R$ 451,40
cros e resultados (PLR).
Na Usina São Domingos, a quantidade de horas a serem rece- Usina Virgolino de Oliveira - acordo fechado
bidas é:
Os principais itens do acordo coletivo de trabalho foram di- Administrativo: 114,01 horas
vulgados por meio de boletim informativo da entidade.
- Indústria: 88,46 horas
A partir de 01 de maio, os funcionários da Usina Virgolino de
- Agrícola: 86,68 horas
Oliveira receberão:
O pagamento já foi efetuado.
- reajuste de 4,0%
- piso salarial de R$ 1.336,49 (aumento de 5,07%)
Usina Santa Isabel – acordo fechado
- ticket alimentação:
Os principais itens do acordo coletivo de trabalho foram di- a) 1ª faixa: R$ 403,00
vulgados por meio de boletim informativo da entidade, ent- b) 2ª faixa: R$ 112,00
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