Cocam: 100% das metas atingidas

Em reunião entre o Sindicato da Alimentação de Catanduva e
região (Sinal) e a Cocam – Cia de Café Solúvel, a empresa informou que os funcionários atingiram 100% das metas (produção,
embarque e 5S) do programa de Participação nos Resultados
(PR) referente ao ano de 2018.
Ao atingir a meta global, os trabalhadores já garantiram um
prêmio de R$ 1.245,43. O pagamento foi feito em parcela única.
“Esse é valor para os trabalhadores que não se afastaram durante o ano e, de forma proporcional, para aqueles que se af-

astaram ou foram admitidos, demitidos em 2018, como previsto no Acordo Coletivo de Trabalho (ACT) assinado com o
Sindicato”, explica a empresa.
Quanto às metas setoriais ou individuais, que equivalem a até
60% da meta global, os trabalhadores receberão conforme
o percentual apurado. Os trabalhadores terão ainda, como
acréscimo, valor referente ao tempo de casa e atividade secundária, também de acordo com as regras previstas no Acordo Coletivo.

EDITAL DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL
EXERCÍCIO 2019
Pelo presente edital, que retifica o edital publicado na edição do dia 16 de março de 2019 , no Jornal O Regional, o Sindicato dos trabalhadores nas Usinas de Açúcar, nas Indústrias de Suco Concentrado, do Café Solúvel, dos Laticínios e da
Alimentação de Catanduva e Região, com Base Territorial Sindical: constituída pelos seguintes Municípios do Estado de
São Paulo: Catanduva, Borborema, Ariranha, Catiguá, Elisiário, Ibirá, Irapuã, Itajobi, Itápolis, Marapoama, Novais, Novo
Horizonte, Palmares Paulista, Paraíso, Pindorama, Sales, Santa Adélia, Tabapuã, Uchoa, Urupês e Vista Alegre do Alto, por
seu Presidente, convoca todos trabalhadores integrantes da categoria profissional representado pelo Sindicato a participarem da Assembléia Geral Extraordinária, a realizar se no dia 19 de março de 2019, em nossa sede na rua Alagoas
123, centro de Catanduva, em primeira convocação às 15h00 e não havendo número legal com qualquer número de
pessoas às 16h00, em segunda convocação, a fim de deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: a) Leitura, Discussão
e Aprovação da ata da assembléia anterior; b) Discussão e aprovação das Pautas de Reivindicações 2019/2020; c) Autorização para a diretoria do SINAL firmar Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho incluindo ACT/PLR- Participação nos
Lucros e Resultados; d) Fixação dos valores e autorização para descontos da Contribuição Sindical 2019; e) Delegar poderes para a direção do SINAL, para iniciar as negociações coletivas, assinar Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho,
requerer protesto judicial e/ou instaurar Dissídio Coletivo; f ) Assuntos gerais de interesse dos trabalhadores. Catanduva-SP, 18 de março de 2019.
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