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COMUNICADO COMUNICADO COMUNICADO COMUNICADO  

     AOS COLEGAS DA ASCARAOS COLEGAS DA ASCARAOS COLEGAS DA ASCARAOS COLEGAS DA ASCAR----RSRSRSRS    

 

Assunto: implantação da Gratificação Técnica 

 

Primeiramente, cabe ratificar a informação enviada ao campo 
referente a assinatura do acordo que implanta a Gratificação Técnica aos 
Técnicos Agrícolas da ASCAR, no cargo de ERNM Agropecuária e Classificação.  

Alguns colegas que pertencem a Classe ERNM II e III alertaram o 
Sindicato de que os valores constantes na tabela a ser aplicada a estas classes 
estavam com erros, o SINTARGS notificou a empresa que está providenciando na 
correção da tabela. 

O SINTARGS, na oportunidade em que fez a notificação da empresa 
do erro na tabela, foi comunicado por esta, de que o pagamento da Gratificação 
Técnica somente ocorreria na folha de pagamento de fevereiro de 2014, 
retroativo a 01 de janeiro, pois houve atraso no registro do Acordo no Ministério 
do Trabalho, inviabilizando a sua implantação. 

Assim, para melhor entendimento da categoria cumpre informar que: 

 O acordo coletivo de implantação da Gratificação Técnica, 
entabulado entre o SINTARGS e a ASCAR, encontra-se em 
plena validade Fática e Jurídica. 

 A ASCAR, após notificação do Sindicato procedeu a correção da 
tabela quanto as Classes ERNM II e III. 

 A partir de 01.01.2014 está consolidada a implantação da 
Gratificação Técnica aos Técnicos Agrícolas da ASCAR. 

 O pagamento da referida Gratificação será paga aos 
empregados admitidos a partir de 2009 e que não recebiam 
Insalubridade, na folha de fevereiro retroativo a janeiro. 

 Aos colegas que recebiam a Insalubridade a partir de fevereiro, 
haverá a troca da denominação do adicional, para Gratificação 
Técnica, sem qualquer prejuízo salarial. 

 
 

Atenciosamente, 
 

A Direção do SINTARGS. 




