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A
 VLI já agendou para 22 de 
setembro uma nova reunião com o 
STEFEM para continuidade das 

negociações do Acordo Coletivo de Trabalho 
2022.

Antes disso, no entanto, apresentou uma 
contraproposta vergonhosa ao Sindicato para 
os itens econômicos do acordo.

A empresa quer literalmente cortar custos 
em cima dos trabalhadores, arrochando os 
salários e prejudicando direitos econômicos 
imprescindíveis para nossas famílias.

Apesar de termos uma inflação que supera 
os 10%, a empresa nos ofereceu um 
achatamento dos salários com um reajuste de 
apenas 6%. Devemos lembrar que salários 
acima de R$ 3 mil já tiveram perdas no acordo 
passado e a empresa quer aumentar seus 
lucros, arrochando ainda mais.

Os prejuízos continuam na proposta 
patronal, pretendendo reduzir o adicional 
noturno de 65% para 40%, quer arrancar 
quase a metade do adicional de turno, 
reduzindo-o de 18% para 10%. Apesar da 
desesperadora inflação sobre os alimentos, a 
empresa quer congelar o Vale Alimentação 
em R$ 720,00, oferecendo um abono de R$ 
500 por não reajustar o direito. No tíquete 
refeição propõe um reajuste ridículo de R$ 
2,40, passando-o de R$ 26,70 para R$ 28,30. 
A empresa tem a cara de pau de oferecer um 
abono de  R$ 2.500,00 como compensação 

pela alteração dos adicionais de turno e 
noturno. Ou seja, direitos importantes deixam 
de ser reajustados e são reduzidos, 
comprados por um abono. Um prejuízo para 
sempre!

Devemos deixar claro para a VLI toda a 
nossa indignação por esta proposta 
monstruosa e desumana, penalizando os 
trabalhadores e nossas famílias, tirando o 
alimento de nossas mesas e arrochando 
nosso poder de compra.

Esperamos que a empresa ponha a mão na 
consciência, antes da reunião de 22 de 
setembro e refaça esta contraproposta para 
algo mais respeitoso e que reflita a 
responsabi l idade com que todos os 
t r a b a l h a d o r e s  d e s e m p e n h a m  s u a s 
atividades.


