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A categoria alcança um Acordo Coletivo 
vitorioso, com um reajuste salarial de 7,59% 
desde 1º de maio e uma evolução no cartão 
alimentação de 16%, computados os reajus-
tes de janeiro/2020 (5,45%) e os 10% a partir 
de 1º de maio. Deve-se ressaltar que durante 
as negociações a empresa vinha se recusan-
do em reajustar o cartão, pretendendo fazê-lo  
apenas em janei ro do próx imo ano. 
Avançamos também no tempo de contribuição 
ao INSS de 24 para 36 meses, para trabalha-
dores demitidos sem justa causa e que 
tenham sete ou mais anos de empresa, estan-
do prestes a se aposentarem. O outro ponto 
aprovado foi a possibilidade de recebimento 
da cesta natalina em dinheiro.

Além destas  vitórias, lembramos que o 
Acordo Coletivo de Trabalho preserva todas 
as demais cláusulas já conquistadas anterior-
mente, como plano de saúde, seguro de vida, 
transporte, apoio a educação de dependentes 
e tantas outras, nos protegendo contra as 

facilidades que o governo federal oferece com 
suas constantes reformas nas leis trabalhistas 
para os patrões cortarem direitos.

Os trabalhadores percebem a importância 
do Sindicato para preservar os direitos da 
categoria. A insistência nas mesas de negocia-
ção dá resultado e, num tempo de normalida-
de, as mobilizações dos trabalhadores fazem 
a pressão necessária.

Por isto, o Sindicato precisa ser fortalecido 
com a sindicalização de todos os companhei-
ros, para que invista na estrutura que é coloca-
da para o melhor atendimento dos trabalhado-
res e nas lutas pela manutenção de condições 
dignas e humanas de trabalho. Contribuir pelo 
fortalecimento do Sindicato é como o investi-
mento que se faz, por exemplo, para assegu-
rar nossa saúde, para que estejamos sempre 
bem e com todos os nossos direitos respeita-
dos.

Parabéns trabalhadores por mais 
este Acordo Coletivo vitorioso!

s trabalhadores aprovaram o Acordo 

OColetivo de Trabalho 2021/2023 com a 
MRN com uma participação extraordinária 

e votação consciente do avanço das negociações 
realizadas pelo STIEMNFOPA com a empresa.

O Acordo Coletivo foi aprovado por 98,47% 
(1.220 votos), recebendo apenas 13 votos contrários 
(1,05%). Entraram no sistema para registrar votos de 
abstenção 6 trabalhadores (0,48%).


