
FORMEL D | ACORDO COLETIVO 2021/2022

O Sindicato dos Metalúrgicos
esteve reunido com os represen-
tantes Formel D para discutir a
renovação do Acordo Coletivo
de Trabalho 2021/2022.

Mesmo diante  da atual crise
econômica e sanitária em todo
o país, esse período de cam-
panha salarial para os meta-
lúrgicos do Sul Fluminense é
prioridade para todos os dire-
tores da entidade. É quando a
concentração é toda voltada às
negociações com as empresas.
Nos últimos anos, o sindicato
vem fazendo um enorme esfor-
ço para defender os empregos,
os direitos e algumas melho-
rias. E, este ano, não poderia ser
diferente.

A direção do sindicato entende
que os trabalhadores não po-
dem ficar sem um acordo cole-
tivo que lhes tragam bene-
fícios e alguma forma de  valo-
rização e incentivo.

Assim, a empresa apresentou
uma proposta que o sindicato
vai levar à votação na sexta
feira, dia 21, através do link
www.votasmc.com.br/formel,
das 8h às 13h.

VOTAÇÃO 6ª FEIRA (21/5), DAS 8H ÀS 13H,  EM PLATAFORMA DIGITAL

Sindicato convoca à votação para
o Acordo Coletivo de Trabalho

VEJA ABAIXO A PROPOSTA DA EMPRESA:
Reajuste Salarial – INPC pleno, acumulado de maio/2020 a abril/
2021, a partir de 1º de maio.

Piso Salarial – R$ 1.108,80 (atual) será reajustado de acordo com a
Convenção Coletiva de Trabalho, que se encontra em negociação.

Cartão Alimentação Ticket – R$ 108,40 - sal até R$ 5.274,72 com
até uma falta injustificada, pago mensalmente todo dia 5.

Seguro de Vida – R$ 19.029,93 – Os funcionários estão isentos de
qualquer tipo de desconto.

Assistência Odontológica – Amil Dental Nacional – sendo
descontado do funcionário o valor de R$ 6,68 mensal, quanto aos
dependentes, será pago o valor integral de R$ 14,37/mês, por
dependente.

Assistência Médica – Plamer Regional – sendo descontado do
funcionário mensalmente o valor de R$ 20,60, quanto aos
dependentes, será cobrado o valor integral de R$ 206,00 por
dependente.

PLR – A Empresa pagará a todos os colaboradores regidos por CLT
o valor de R$ 500,00 referente ao Programa de Participação dos
Resultados 2021, no mês de maio de 2022. Os trabalhadores
desligados receberão o valor proporcional trabalhado em sua
rescisão, a contar da data base de maio de 2021.

PARA VOTAR:

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


