
INFORiIATIVO
AOS ESCRITORIOS DE CONTABILIDADE,

EMPREGADOS E E]ÚIPREGADORES RURAIS

stTRA - S|NDTCATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE ARAçATUBA

SIRAN . SINDICATO RURAL DA ALTA NOROESTE

SIRAN

O SITRA - Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Araçatuba e o SIRAN - Sindicato
Rural da Alta Noroeste, tornam público que firmaram Convenção Coletiva para a categoria
de lavoura diversificada e pecuária2O22, com os principais tópicos, a saber:

1 - Vigência de 0í de janeiro de 2022 a 31 de dezembro de 2022;

2 - Fixação do Piso salarial de RS 1,456,43 (um milquatrocentos e cinquenta e seis reais
e quarenta e três centavos)

3 - Reajuste salarial de í0,í60/o (dez inteiros e dezesseis décimos por cento) às demais
faixas salariais;

4 - PLR (para empregado de pessoa jurídica) - PLR anual de 63,450/o do piso salarial
R$ 924,10 (novecentos e vinte e quatro reais e dez centavos), dividido em duas parcelas de
R$ 462,05 (quatrocentos e sessenta e dois reais e cinco centavos) a serem pagas
respectivamente até o quinto dia útil de julho de 2022 e até o quinto dia útil de janeiro de
2A23, ou proporcional aos desligados antes das datas previstas, sendo 1112 para cada mês
trabalhado, considerando-se mês integral a fração igual ou superior a 15 dias.

5 - Recomendação aos empregadores para que forneça cesta alimentar ou vale
alimentação aos trabalhadores, sem custo a estes, e sem integração na base de calculo das
verbas e direitos salariais.

6 - lnclusão do § 30 na clausula 14a da CCT que trata do fornecimento de moradia, o qual
preverá multa de R$ 50,00 (cinquenta reais) por dia no caso de não desocupação de imóvel no prazo
legal de trinta dias.

7 - Manutenção das demais cláusulas do acordo coletivo anterior, inclusive o adicional
de 20o/o (vinte por cento) sobre o piso salarial para os motoristas e tratoristas gue laboram no
setor de cultura diversificada e pecuária e as contribuições para o custeio sindical,
ressalvado adequação de redação em especial as cláusulas que pela sua natureza são
alcançadas pelo reajuste salarial.

Outras informaçÕes com os signatários: SITRA 18 3623 5834 / SIRAN 18 3607 7826
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REAJUSTE SALARIAL2O2?


