
 É isso aí Companheiros. Celebramos um 
grande Acordo Coletivo de Trabalho. Grande 
porque repusemos aos salários as perdas in-
flacionárias de novembro/2002 a outubro/2003, 
aumentamos o valor do Ticket Alimentação de 
R$ 40,00 (ACT 2001/2002) para R$ 120,00, o 
percentual do Adicional para Dirigir Veículos de 
10% para 15% e a abrangência do Plano de 
Saúde (RPG e Odontologia), além de manter-
mos conquistas históricas como o pagamento 
quinzenal e a gratificação de férias (retorno de 
férias). Grande porque contou com a participa-
ção dos trabalhadores, que deram sua opinião 
sobre a importância de cada cláusula do ACT, 
encaminharam suas sugestões ao Sindicato 
e compareceram às Assembléias para discu-
tirem a Pauta de Reivindicações, a proposta 
da empresa e a nossa contra-proposta para, 
finalmente, aprovar o Acordo Coletivo.
 É um grande Acordo porque é fruto de 
uma negociação madura e respeitosa entre 
Sindicato e Empresa, que lealmente nego-
ciaram sem intransigência, mas com deter-
minação, para celebrarem um Acordo que 
atendesse as necessidades dos trabalhadores 
e tornasse a Empresa cada dia mais forte. É 
por isso que não podemos deixar de agradecer 
publicamente à Rede CEMAT, representada 
pelo Dr. Evandro César Camillo Coura, Diretor 
Presidente e de reiterar nossos votos de res-
peito ao Dr. Jorge Queiroz de Moraes Júnior, 
Presidente do Conselho de Administração do 
Grupo Rede ao término de mais esta etapa de 
trabalho.

É PRECISO LUTAR,
É POSSÍVEL VENCER.
É BONITO VENCER.

 Grande também porque é o resultado de 
um trabalho sério e competente que propiciou 
o início da realização de um sonho do traba-
lhador: TER SUA CASA PRÓPRIA.
 Finalmente, é grande porque com a 
graça de Deus, que tudo provem, tivemos 
força, saúde e coragem para continuarmos 
nossa caminhada em busca de dias melhores 
e, assim, darmos a nossa contribuição para 
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E o que você fez?
 O ano termina
E nasce outra vez!
 Então é Natal!
A festa cristã
 Do velho e do novo,
Do amor como um todo!
 E então é Natal
Pro enfermo e pro são
 Pro rico e pro pobre
Num só coração!
 Então, bom Natal
Pro branco e pro negro,
 Amarelo e vermelho,
Pra paz, afinal!...
 Então, bom Natal!
E um Ano Novo também!
 Que seja feliz quem
Souber o que é o Bem...

John Lennon e Yoko Ono 
Versão: Cláudio Rabello

Companheiros,

 Em breve estaremos distribuindo o livreto com a íntegra do 
Acordo Coletivo de Trabalho 2003/2004 para que você possa 
acompanhar o cumprimento de todas as cláusulas. Veja abaixo um 
resumo das conquistas que mantivemos e também daquelas que 
ampliamos.

Novas Conquistas

 * Reposição Integral das perdas salariais (16,15%)
 * Ticket Alimentação (R$ 40 para R$ 120)
 * PCCS (criação de Comissão Paritária com participação do 
Sindicato) 
 * Bolsa de Estudos (60% cursos técnicos - 50% cursos supe-
riores / especialização / pós-graduação)
 * Prêmio Assiduidade (conversão em abono pecuniário durante 
a vigência deste ACT)
 * Adicional para Empregados que Dirigem Veículos da Empresa 
(10% para 15%)
 * P.P.R.S. - Plano de Saúde (inclusão de RPG e Campanha 
Odontológica)
 * Regularização de Funções (enquadramento dos operadores 
que exercem a função de despachante COS e/ou COR)
 * Sobreaviso (conforme a CLT)

Conquistas Mantidas

 * Piso Salarial
 * Horas Extras
 * Vale Transporte
 * Gratificação de férias
 * Turno de Revezamento
 * Transporte de empregados em turno de revezamento
 * Troca de Turnos
 * Alimentação
 * Auxílio Creche
 * Cursos profissionalizantes e/ou de aperfeiçoamento
 * Estágio profissionalizante
 * Uniformes e EPIs
 * Ação preventiva da fisioterapia na Empresa
 * Complementação do Auxílio Doença Previdenciário
 * Adicional por acidente de trabalho
 * Redimensionamento das áreas de risco da Empresa
 * Readaptação Funcional/Profissional
 * Pagamento de Salários
 * Adiantamento do 13º Salário
 * Adicional de Transferência/Ajuda de Custo
 * Reuniões Mensais

 E tem muito mais...
  Mas só num livro é que tantas conquistas podem es-
tar...


