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Atenção Trabalhadores (as) Gráficos (as) do ABC

O reajuste para salárioe acima do piso será de 5olo êrn 0í109120í9.

A partir de 10 de setembro deste ano haverá um reajuste de 5% (cinco por
cento) para os colaboradores que recebem salário superior ao piso da
categoria. Essa conquista foi fruto das negociações da Campanha Salarial de
2018.

Compreenda como será esse reajuste: Nas negociaçÕes de ?418 Íicou
aprovado o reaiuste de 5% (cinco por cento) na data-base, só para quem
ganhava o piso salarial, as demais faixas (acima do piso) teriam direito ao
reajuste só em 01/092019.

As empresas com condiç&s de aplicar o reajuste de 57o antes dessa data
poderiam fazê-lo, desde que, negociado um acordo com o Sindicato. A§ümas
empresas fizeram o acordo, são elas: Embalagens Flexíveis Diadema,
Bemis/Amcor, Ápice, Nilpel, Valid Soluções, lnterprint, Geográfica, Macron,
Conceição Embalagens, Ariall Gráfica, Criasett, Edicolor, Mentor, J'Andrades,
Luma e Midas Comunicação. Essas Empresas já fizeram essa antecipação!

As demais estão obrigadas, pela negociação coletiva, a aplicar o reajuste para

todos os trabalhadores que recebem acima do piso salarial de R$ 1.5ô6,40 (mil
quinhentos e sessenta e seis reais e quarenta centavos)-

Demitidos, fiquem de olho! Segundo as negociaçÕes de 2018, caso o
empregado viesse a ser demitido no deconer do ano de 2019 {antes da data do
reajuste), o percentual de 5% (cinco por cento) deveria ser aplicado para

cálculo das verbas rescisórias.

Como algumas empresas não realizam as suas homologações no Sindicato,
devido à reforma trabalhista, não temos mais controle se curnpriram ou não
com essa regra. Então você precisa ficar muito atento a esta questão!

Fique alerta, *cbre e denuncie!

Vamos tazer valer nossos direitos e conquistas, obtidos com muita luta e garra!
Nós do Sindicato vamos cobrar o cumprirnento desse reajuste
independentemente das negociaçôes do ano de 2019, que é outra questão, a
qual não se iniciaram as tratativas, ainda a ser negociada!

Unn Imp*rtant* m*tiv* pâra v**ê fi*ar atentü e participarl

A üir*toriâ"
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