Duque de Caxias, 28 de junho de 2019.
Ao SINDICATO AUX ADM ESCOLAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO —SAAERJ,
Considerando os pontos apresentados e discutidos na reunião de mesa redonda convocada pela
SEÇÃO DE RELAÇÕES DO TRABALHO SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO TRABALHO E EMPREGO/RJ,
realizada no dia 18 de junho de 2019 às 14:00 horas, na Avenida Presidente Antônio Carlos - 14°
andar, 1403 Centro - Rio De Janeiro/RJ. Com o Objetivo de tratar da Mediação para Formalização de
Acordo Coletivo de Trabalho — ACT entre a AGILE CORP e o representante laborai Sindicato dos Aux.
Adm. Escolar Do Estado do Rio de Janeiro.
Considerando também, que os representantes da empresa e do sindicato realizáram reuniões para
negociar o ACT, apresentando suas argumentações e discutindo suas contra propostas, apresentadas
por ambas as partes.
Considerando também, que o fornecimento da Cesta Básica em gêneros alimentícios atende
plenamente a necessidade de alimentação dos colaboradores da AGILE CORP;
Com o objetivo de manter o equilíbrio econômico da Empresa e manter o nível de empregos a AGILE
CORP não tem como continuar a concessão do Vale Alimentação, objeto de reivindicações do Acordo
Coletivo de Trabalho da Categoria sem comprometer sua saúde financeira, desta forma reiteramos a
necessidade de conceder o benefício cesta básica em gêneros conforme proposta já enviada pela
Empresa ao sindicato.
Diante do exposto, a AGILE CORP reapresenta a proposta de reajuste da empresa que possui
correção acima do INPC em todos os itens oferecidos e Cesta básica com Gêneros no valor de
R$220,00:
•

Reajuste de 4% para os pisos salariais e demais salários;

•

Alterar a concessão dos benefícios de Cesta básica e Incentivo a Assiduidade em Vale
Alimentação, por uma Cesta básica em Gêneros no valor de R$220,00 a partir do mês de
maio/2019.

Alvaro dig. Ferreira
AGILE CORP Serviços Especializados Ltda
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