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Atenção Trabalhadores da Sousa Reis de
Governador Valadares Informativo urgente.
PRINCIPAIS NOTÍCIAS

NESTA EDIÇÃO

Até que enfim, depois de longos e
vários debates, reuniões diversas,
conseguimos fechar o Acordo
Coletivo de Trabalho 2019/2020
Vejam
abaixo
como
ficaram
algumas de nossas conquistas.

•

Reajuste salarial para todos os
trabalhadores da Souza Reis ACT
de 2019 a 2020 (3,68%) de
aumento

•

cláusula decima segunda que fala
da empregada gestante
Conseguimos manter os 60 dias
de garantia após o retorno da
licença maternidade.

•

Cláusula sétima que fala do abono
de férias de 238,00 reais.
Mais uma vitória das nossas
negociações,
conseguimos
manter esta cláusula a qual a
empresa queria a todo custo
excluir.

CONCIENTIZAÇÃO

02

Prezados colegas colaboradores, estamos passando por um momento conturbado em relação a
diversos segmentos do nosso país seja ele qual for, nossa economia está um caos. Estamos em um
momento que exige muita reflexão.
É sabido que infelizmente não alcançamos a todos os pedidos de nossa pauta de reivindicação, mas
o momento pede prudência, temos que nos preocupar em garantir nosso trabalho a qual levamos o
sustento para nossa casa.
Devemos neste momento nos juntar, primeiro agradecer a Deus pelo nosso emprego e juntos
prestar um bom trabalho para que a empresa consiga executar o contrato com excelência para que
num futuro próximo possamos conseguir garantir nosso emprego e lutar para conquistar mais
benefícios.
Mas é claro que jamais vamos esquecer, da mesma forma que temos o dever de prestar um bom
trabalho, não obstante a empresa de contrapartida tem a obrigação de cumprir seu papel como
empregadora, fazendo valer os direitos adquiridos de seus colaboradores, da mesma forma, tratálos com excelência e respeito.
¨ Palavra do Presidente. ¨

Qualquer dúvida
entre em contato
conosco
pelo
WhatsApp abaixo.
¨ Palavra do Presidente. ¨
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