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- NEGOCIAÇÕES COLETIVAS DE TRABALHO 2022 -
- OSASCO / BARUERI  E REGIÃO -

Nesta data foi realizada a segunda reunião de negociação coletiva, de forma presencial, que contou com a participação
de representantes da categoria profissional (trabalhadores) e econômica (indústrias gráficas).
 
A categoria profissional reiterou todos os pleitos da pauta de reivindicações:
 
(i) manutenção da data-base em 1º de setembro;
(ii) vigência de todas as cláusulas por 1 ano;
(iii) inclusão de cláusula para manutenção das condições pré-existentes até o fechamento da CCT;
(iv) reajuste salarial e dos salários normativo/diferenciado em 100% da variação do INPC/IBGE no período,
acrescido do  PIB de 2021, a partir de 1º.SET.2022;
(v) exclusão das cláusulas de piso admissional e de pagamento de salários até o 5º dia útil;
(vi)  Participação nos Resultados em empresas mais de 50 empregados: obrigatória via acordo coletivo com sindicato;
(vii) Participação nos Resultados em empresas menos de 50 empregados: a convencionar;
(viii) extinção da cesta-básica em produtos e substituição por vale compras de 15% do piso salarial com diminuição da
participação do empregado no custeio para 1%;
(ix) mão-de-obra terceirizada na produção ou manuseio: obrigatoriedade da empresa ser gráfica ou efetuar a
contratação direta;
(x) retorno da homologação obrigatória no sindicato;
(xi) proibição da “pejotização” na área produtiva e permitida nos cargos de confiança;
(xii) home office: garantidos os mesmos direitos do trabalhador presencial e assegurada ajuda de custo.
Empresa deverá fornecer equipamentos necessários, em comodato e segurados, e infraestrutura;
(xiii) abono de ausências das empregadas mães por doença de filhos conforme Estatuto da Criança e do Adolescente.
 
O SINDIGRAF-SP reiterou a situação de extrema dificuldade que vem sendo vivida pelo setor nos últimos anos e os
pontos da pauta patronal apresentada na primeira reunião.
 
A categoria profissional rejeitou a pauta patronal do SINDIGRAF-SP.
 
Não obstante essa posição, a bancada profissional reavaliará as considerações feitas pelo SINDIGRAF-SP.
 
Considerando que o índice do INPC/IBGE referente à data-base da categoria será divulgado somente em meados do
próximo mês, a próxima reunião de negociação ficou agendada para o dia 15.SET.2022.
 
O Departamento Jurídico permanece à disposição para os esclarecimentos necessários através do endereço
dejur@abigraf.org.br.
 
JUNTOS SOMOS MAIS FORTES!

Empresário Gráfico, 
 
O boletim SINDIGRAF-SP INFORMA tem por objetivo levar ao conhecimento das indústrias gráficas informações sobre
as negociações coletivas de trabalho e temas correlatos. Divulgue as informações acima aos seus colaboradores.

Para garantir que você sempre receba as nossas mensagens, adicione o endereço do remetente em sua lista
de contatos.

Nossa empresa respeita a sua privacidade.
Não desejo receber futuras mensagens

http://cl.ecarta.com.br/orbiknl?h=UAD8tMZRfvIt0tRvF4GrZ4lyyHkx2YIoZXI7KVptJhSM1oXXXEbrFxKNJtgkRDZL-X8iButTU3-uYs-mzDospnPGmcoxnl8SB6nKMkU1xIPWjSS4gwC5-E3g0OjBryNi



