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O Sindicato dos Metalúrgicos do
Sul Fluminense esteve reunido
com os representantes JSL para
discutir a renovação do Acordo
Coletivo 2021/2022. Durante a
reunião, foram discutidas várias
questões como a situação atual da
pandemia, diante da difícil situação
do mercado que vem se agravando,
ainda mais, e sem perspectiva de
saída da crise, em função da falta de
planejamento da vacinação, em
especial, dos trabalhadores.

A direção do sindicato deixou claro
que, de fato, os argumentos da
empresa são reais e de grande
relevância, mas ressaltou também a
importância que os trabalhadores
vêm tendo em todo o processo, e já
colaborando no último acordo, de
forma responsável e comprometida
com o momento atual.

Diante de tudo isso e dessa situação,
a direção do sindicato entende que
os trabalhadores não podem ficar
sem um acordo coletivo que lhes
tragam benefícios e alguma forma
de incentivo.

A empresa apresentou uma pro-
posta que o sindicato vai levar à
votação na 4ª feira, dia 12, através
do link www.votasmc.com.br/jsl,
das 8h às 18h.

VOTAÇÃO 4ª FEIRA (12/5), DAS 8H ÀS 18H,  EM PLATAFORMA DIGITAL

Sindicato convoca à votação para
renovação do Acordo Coletivo

VEJA ABAIXO A PROPOSTA DA EMPRESA:

PLR R$ 3.390,00 - Sendo a 1° parcela de R$ 2.800 a ser paga
em 14/5  e a segunda parcela, de R$ 500,00, em 30/1/2022,
atrelado ao absenteísmo individual. E  R$ 90,00 de abono de
Absenteísmo também na 2° parcela.

Reajuste salarial: será aplicado o INPC pleno, a partir de 1° de
outubro (sem retroativo), com um abono de R$ 500,00, a ser
pago em 30/10/2021.

13° Salário: Adiantamento da 1° parcela do 13° salário,
disponível para quem tiver interesse e se inscrever no RH até
dia 21/5. O pagamento será em 30/5/2021.

Cartão Alimentação: reajuste de R$ 530,00 para R$ 550,00 a
partir de maio/2021;

Não haverá reajuste nos valores do desconto do plano saúde,
transporte e alimentação;

Manutenção das outras cláusulas do acordo anterior.

PARA VOTAR:

Acesse: www.votasmc .com.b r/j sl
e depois digitar seu CPF e a matrícula


