Comunicado N.º 21
22 Novembro 2021

REVISÃO PARCIAL DOS ACORDOS DE EMPRESA

MÚTUA DOS PESCADORES E PONTO SEGURO
AUMENTOS SALARIAIS PARA 2022
PLENÁRIO DE TRABALHADORES
25 NOVEMBRO 2021 - 15 HORAS
VIDEOCONFERÊNCIA
Após a realização do Plenário com os trabalhadores da MÚTUA DOS PESCADORES e da PONTO
SEGURO, no passado dia 5 de Novembro, o SINAPSA apresentou às Administrações destas empresas
as suas propostas negociais de revisão parcial dos Acordos de Empresa (cláusulas remuneratórias e
nova cláusula de Dispensas em dia de Aniversário).
Em 19 de Novembro, recebemos das empresas a seguinte contraproposta negocial conjunta:
Aumento de 40,00 € no salário base de todos os trabalhadores, a partir de 1 de Janeiro de
?
2022;
Aumento do subsídio de refeição para 11,50 €/dia, a partir de 1 de Janeiro de 2022;
?
Aumento dos valores do Apoio à Parentalidade de acordo com a proposta do SINAPSA, para
?
100,00 €, 125,00 € e 150,00 €, consoante o escalão etário;
Aceitação da nova cláusula proposta pelo SINAPSA, relativa às Dispensas em dia de
?
Aniversário dos trabalhadores (total) e dos seus filhos ou enteados até aos 12 anos
(parcial).
Com o objectivo de abordarmos convosco esta contraproposta, convocamos todos os
trabalhadores da MÚTUA DOS PESCADORES e PONTO SEGURO para Plenário a realizar na
próxima Quinta-feira, dia 25 de Novembro de 2021, pelas 15:00 horas, por videoconferência.
Para o efeito, juntamos o link para o Plenário através da aplicação Microsoft Teams:
Participe no seu computador ou aplicação para dispositivos móveis
Clique aqui para participar na reunião
Entendemos que é com a participação dos trabalhadores, de forma organizada, junto do seu
Sindicato de classe, que podemos alcançar melhores condições de trabalho e melhores
remunerações.
Participa! Sindicaliza-te! Faz ouvir a tua voz!
A Direcção, 22 de Novembro de 2021
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