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Assinado ACT 2019/2020
Iniciado no dia 8 de maio com a realização da primeira Assembleia para discussão e
deliberação da pré-pauta de reivindicações, o processo da Campanha salarial 2019/2020
foi finalizado ontem, dia 7 de outubro, com a assinatura do Acordo Coletivo de Trabalho
(ACT) no gabinete da presidência. Presentes o presidente Cleicio Poleto Martins, a diretora
de Gestão Coorporativa Claudine Furtado Anchite, o diretor de Distribuição Sandro Ricardo
Levandoski, o diretor de Planejamento e Controle Interno André Luiz de Castro Pereira e
representando a Diretoria Comercial o Sr. Vânio Moritz Luz. Pela INTERSINDICAL o
presidente do SENGE José Carlos Rauen e os diretores Carlos Abraham e Alexandre
Casagranda, o presidente do SINTEC e coordenador da Intersindical Mauro Miranda e o diretor Valdomiro da Silva. Nessa negociação a maior conquista foi
a extensão da garantia de emprego por mais três anos (até 30/09/2022). A correção no salário fixo será de 3,20% a partir de 1º de outubro; o Vale
Alimentação passa para R$ 38,50 (+4,05%) e o Vale Natal será de R$ 1.500,00 (+11,11%). Demais cláusulas econômicas foram também reajustadas em
3,20%. Diante de um cenário econômico desfavorável, entendemos que esse Acordo Coletivo de Trabalho foi o melhor possível neste momento.
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