
17 de Agosto/2021

1) Reajuste salarial de 7,59% nos salários até o 
nível GS23 a partir de 1º de maio, com as 
diferenças sendo pagas junto com os salários de 
agosto;
2) Reajuste de 10% no Cartão Alimentação, a 
partir de 1º de maio, passando para R$ 548,56 . 
Este valor era de R$ 472,91 em dezembro 
passado e teve reajuste de 5,45% em janeiro. 
Com isto, o reajuste acumulado (10% e 5,45%) 
a t ingem 16%; As d i ferenças do car tão 
alimentação, de maio a julho/2021 serão 
creditadas em agosto/21, caso tenha tempo hábil 
com eventual aprovação do acordo, ou em 
setembro/2021.

3) Ampliação do recolhimento de contribuição 
previdenciária de 24 meses para 36 meses para 
os trabalhadores com, pelo menos, 7 anos de 
empresa, que estejam prestes a se aposentarem 
e que se desliguem sem justa causa;
4) A empresa atendeu pleito dos trabalhadores 
para terem opção de receber a cesta natalina em 
dinheiro, com data limite para optar.
5) Manutenção das demais cláusulas que 
estabelecem os direitos nos acordos anteriores;
6) Será votada ainda na assembleia a cota 
negocial de 5% do salário base de trabalhadores 
não sócios do Sindicato, desconto limitado a R$ 
150,00.

Votação das 13h30 de 18 de agosto até às 17h30 de 19 de agosto

 plataforma com o sistema 

Aeletrônico contratado para 
a manifestação dos traba-

lhadores em processo de votação, 
garante a total privacidade do voto 
de cada companheiro, fornecendo 
apenas a totalização de votos sim, 
não e abstenções. 

Leia a proposta, vote com cons-
ciência e garanta um Acordo 
Coletivo que avança em nossos 
direitos.

É muito importante manter o 
sindicato preparado estruturalmen-
te para todas as lutas. Vote a favor 
da Cota Negocial para que tenha-
mos um sindicato em condições de 
garantir os direitos coletivos 

No site do STIEMNFOPA você 
tem também o  acesso  ao link 

para votar.

1º PASSO – ENTRAR NO SISTEMA 
PARA VOTAÇÃO
Clique no link, que recebeu por e-mail 
e WhatsApp 
https://assembleia.grtsdigital.com.br/sindicato

Aparecerá um quadro. Digite nele os 9 
(nove) primeiros números do seu CPF 
e clique em VERIFICAR;

2º PASSO – CONFIRME SEU NOME
Na página aberta, você pode digitar seu 
e-mail e telefone (OPCIONAL)
Em seguida clique no quadro  “Li e 
concordo com os termos de uso do 
Sistema
Clique em CONTINUAR

3º  PASSO -  ABRA A PÁGINA 
DE VOTAÇÃO
Clique em ENTRAR 

4º  PASSO – AÇÕES
No final da página, à direita, abaixo de 
ações, ENTRARclique em 

5º  PASSO  - PROPOSTA E VOTO
Leia toda a proposta para o Acordo 
Coletivo e no pé da página vote 
SIM – NÃO  ou   ABSTER-ME

6º PASSO – CONFIRMAÇÃO 
DO VOTO
Na próxima página você confirme seu 
v o t o  m a r c a d o ,  c l i c a n d o  e m 
CONFIRMA

Aparecerá ainda uma última tela 
parabenizando pela participação e voto 
na assembleia


