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A Benteler, após algumas reuniões
com o sindicato que discutiu os efei-
tos que a pandemia vem gerando na
economia apresentou ao Sindicato
dos Metalúrgicos, uma proposta de
Acordo Coletivo 2020/2021 e PLR.
Essa crise sanitária e econômica vem
afetando, em especial, o emprego,
exigindo de todos ações de adequa-
ção a uma nova realidade e uma
restruturação. E, junto a isso, os sin-
dicatos têm sido obrigados a adotar
medidas mais seguras em relação aos
acordos trabalhistas, com foco na
manutenção dos postos de trabalho
e a manutenção de direitos.
Ontem, na sede da empresa, a
Benteler apresentou uma proposta,
que o sindicato entende está bem
fora da expectativa dos trabalhado-
res. A empresa também ouviu os
questionamentos em relação aos
pontos sensíveis acima citados, se
comprometendo em preservar os
postos de trabalho e também a ma-
nutenção dos direitos e benefícios já
adquiridos.
O sindicato vai realizar votação ele-
trônica, seguindo os protocolos deter-
minados pelos órgãos competentes
em defesa da saúde e da vida, no pró-
ximo dia 17/8, das 9h às 13h, através
de plataforma digital (ver ao lado). E
divulgará o resultado, logo após o
término do processo.
A direção do sindicato deseja a todos
muita saúde e fé para que juntos to-
dos possam superar esse momento
difícil. E que, em breve, todos possam
retornar suas vidas ao normal, em
busca de novas conquistas e geração
de novos postos de trabalho.
“Nossa luta, nossa lei!”

Benteler apresenta proposta
para o Acordo Coletivo e PLR

Sindicato convoca à votação na  2ª feira, dia 17,  de 9h às 13h
VEJA A PROPOSTA ABAIXO

Presenteísmo = Incorporação no salário de R$ 115,00 em 1/1/2021 –
com teto salarial de R$ 5.500;

PLR 2020 de R$ 800 = 100% das metas em Good Card. Sendo a 1ª
parcela do PLR de R$ 500, a ser paga no dia 28/8/20*. E  a 2ª parcela de
R$ 300, a ser paga no dia 18/12/2020*;

Reajuste Salarial na Data Base em 2020 = zero;

1ª parcela do 13º Salário - a ser paga no dia 30/8/2020*

Banco de Horas de 12 meses, para vigência 2020/2021, nas mesmas
regras do cliente PSA, com inicio em 1/9/2020.

Obs.: Clausula do Banco de Horas, com Acordo Individual para
Postergação em 6 (seis) meses do Saldo Positivo e Saldo Negativo para
15/02/2021;

Manutenção das demais cláusulas do Acordo Coletivo anterior.

http://votasmc.com.br/benteler

PARA VOTAR
BASTA ACESSAR:

E DIGITAR O SEU CPF  E A SUA  MATRÍCULA


