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A direção do sindicato se reuniu pessoalmen-
te com a direção da empresa em sua sede na
segunda quinzena do mês de abril para dar
início a data base.

Várias questões foram colocadas pela em-
presa, entre  elas: a pandemia, mercado,
empregabilidade  e o futuro do setor.

A direção do  sindicato  deixou claro a empresa
que, de fato, os argumentos são reais e de grande
relevância mas também colocamos em mesa a
participação dos trabalhadores nos últimos
acordos onde os mesmos vem de forma respon-
sável e com muito compromisso com o momen-
to. E com isso deixando de avançar em pontos
significativos para melhorias em seus direitos.
Sendo assim, o sindicato reforçou na mesa seu
compromisso em avançar, de forma que esta
data base seja marcada pela retomada de nego-
ciações positivas.

O sindicato deixou com  a empresa que avaliasse
a aplicação do INPC do período, assim como no
cartão alimentação e na questão da PPR tam-
bém. Sabe-se  que  ainda é um momento delica-
do, mas é preciso avançar.

Na última sexta feira, dia 7, a empresa apresen-
tou uma nova  proposta, em que alega ser os
números que consegue chegar, diante do ce-
nário apresentado em seus argumentos. E pede
ao sindicato que considere e leve para aprecia-
ção dos trabalhadores.

Assim como temos feito em nossas negociações
em que o sindicato sempre fortalece a idéia de
que um bom acordo se resulta do envolvimento e
do compartilhamento da categoria e sindicato
de forma responsável e coletiva darmos nas ur-
nas a opinião da categoria nas decisões, sendo
assim levaremos a proposta apresentada pela
empresa na próxima sexta-feira  dia 14/5,
das 8h às 14h, pelo link www.votasmc.com.br/
hyundai de forma a cumprir os protocolos sa-
nitários, devido a pandemia e orientado pe-
los órgãos competentes.

O voto pela plataforma digital é seguro e tem o
compromisso de preservar o seu voto de acor-
do com sua opinião. Vote, participe e de sua
opinião conforme seu entendimento na pro-
posta apresentada pela empresa. Leia a pro-
posta ao lado.

VOTAÇÃO 6ª FEIRA (14/5), DAS 8H ÀS 14H,  EM PLATAFORMA DIGITAL

Sindicato convoca à votação para
renovação do Acordo Coletivo

VEJA ABAIXO A PROPOSTA DA EMPRESA:
Reajuste salarial:
- Salário de até R$ 4.500: percentual fixo é de 5%.
- Salário acima de R$ 4.501: R$ 100 + 1%.
É necessário ressaltar que o fixo de 5% engloba quase 80% dos funcionários;
Adiantamento da 1° parcela do 13° salário (opcional);
Manutenção dos demais benefícios dentre as regras atuais;
Cartão Alimentação: R$ 500 e carga extra em dez., totalizando o valor de R$ 1.000;
Manutenção do valor do desconto do transporte e alimentação em R$ 22;
Manutenção dos descontos de coparticipação da assistência médica de 20%.
E a assistência odontológica sem desconto;
Manutenção do seguro de vida, sem desconto;
Manutenção da previdência privada;
Manutenção da bolsa de estudos (mediante aprovação);
Manutenção da gratificação de casamento de R$ 1.000 e das 2 cestas de Natal;
Cesta de nascimento;
Auxílio creche de R$ 300;
PPR: parcela fixa (R$ 4.000 para salários de até R$4.632,99 e de R$
2.663,96 para salários acima de R$ 4.663) será realizado em até 10 dias,
após a aprovação do acordo coletivo.
Residual: a parcela variável será de R$ 2.926,30 para os salários de até R$
4.632,99 e 92% do salário para os salários acima de R$ 4.663, a ser pago
em até 20/1/22.
Renovação do Banco de Horas: período de 16/4/21 a 15/4/22, com limite de -
20h e +60h, sendo o excedente remunerado com 70% (de 2ª a 6ª feira).

PARA VOTAR:

Acesse: www.votasmc .com.br/hyundai
e depois digitar seu CPF e a matrícula


