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Nas últimas três semanas, a direto-
ria do sindicato vem se reunindo
com os representantes da SEB
ARNO na intenção de construir uma
proposta para levar a categoria.
Muitos pontos foram abordados
durante a reunião, entre eles as di-
ficuldades enfrentadas nesse mo-
mento de pandemia, que vem as-
solando o país. São vários os pon-
tos sensíveis, sendo os de maior
destaque o que diz respeito a pre-
servação da vida e dos empregos.

Como sempre tem feito, a direção
do sindicato busca usar da sensibi-
lidade de ouvir as colocações da
empresa, mas prioriza o ponto de
vista dos trabalhadores. Sendo as-
sim, depois de várias considerações
durante a negociação e visando o
equilíbrio nesse momento difícil, foi
apresentada uma proposta (ver ao
lado), que será levada à votação na
próxima quinta-feira, dia 6/8, no
horário das 8h às 17h, por meio de
plataforma digital, de forma segu-
ra e transparente, seguindo os pro-
cedimentos da OMS, evitando o ris-
co de contágio no meio a aglomera-
ção desnecessária no momento.

Nas palavras do diretor: “Vamos
participar e fazer nossa parte pela
manutenção do emprego e por
respeito ao processo democrático
adquirido através das lutas de
ontem, de hoje e de sempre. Nos-
sas lutas, nossas conquistas”.

Groupe Seb apresenta proposta
para o Acordo Coletivo 20/21

Sindicato convoca à votação digital  na  5ª feira, dia 6,  de 8h às 17h
VEJA A PROPOSTA ABAIXO

http://votasmc.com.br/seb

PARA VOTAR
BASTA ACESSAR:

E DIGITAR O SEU CPF  E A SUA  MATRÍCULA

Reajuste Salarial: não aplicar reajuste

Participação nos Resultados (PPR)
Valor 2019: R$2.500 (ou 0,9 salários)
Valor 2019: 1ª Parcela = 1.400
Proposta 2020: R$3.000 (ou 1 salário), reajuste de 20%
Valor 2020: 1ª Parcela = 1.800 em 14/8/2020

Cartão Alimentação:
Valor 2019: R$250,00
Proposta 2020: R$325,00 (reajuste de 30%), com pagamento
retroativo a maio/2020

Compensação de 6 dias da parada por COVID:
Agosto = 15 e 29   |  Setembro = 12  |  Outubro = 17  |  Novembro = 14 e 28

Banco de Horas para Horistas: Início em setembro


