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VOTAÇÃO 6ª FEIRA (21/5), DAS 8H ÀS 16H,  EM PLATAFORMA DIGITAL

Sindicato convoca à votação para
o Acordo Coletivo de Trabalho

VEJA ABAIXO AS PROPOSTAS DA EMPRESA:A direção do sindicato vem se reunindo
com a direção do Grupo Seb Arno, já ha
algumas semanas, para discutir a data
base dos trabalhadores da empresa. Vári-
as questões foram colocadas pela empre-
sa, entre elas: a pandemia, mercado,
empregabilidade  e o futuro do setor.

O  sindicato  deixou claro a empresa que,
de fato, os argumentos são reais e de gran-
de relevância mas também colocamos em
mesa a participação dos trabalhadores
nos últimos acordos onde os mesmos vem
de forma responsável e com muito com-
promisso com o momento. E com isso dei-
xando de avançar em pontos significati-
vos para melhorias em seus direitos. Sen-
do assim, o sindicato reforçou na mesa seu
compromisso em avançar, de forma que
esta data base seja marcada pela retoma-
da de negociações positivas. Foi deixado
com a empresa avaliar a aplicação do INPC
do período, assim como no cartão alimen-
tação e na questão da PPR também. Sabe-
se  que  ainda é um momento delicado, mas
é preciso avançar.

A empresa apresentou duas proposta, em
que alega ser os números que consegue
chegar, diante do cenário apresentado. E
pede ao sindicato que considere e leve para
apreciação dos trabalhadores.

Assim como temos feito em nossas negoci-
ações 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 urnas a opinião da ca-
tegoria nas decisões, sendo assim levaremos
a proposta apresentada pela empresa na
sexta-feira  dia 21/5, das 8h às 16h, pelo
link www.votasmc.com.br/arno , cumprin-
do os protocolos sanitários, devido a pandemia
e orientado pelos órgãos competentes.

O voto pela plataforma digital é seguro e
tem o compromisso de preservar o seu voto
de acordo com sua opinião. Vote, partici-
pe e de sua opinião conforme seu entendi-
mento nas propostas apresentadas pela
empresa. (Ver as propostas ao lado)

           PROPOSTA 1

PRÊMIO:  1 SALÁRIO NOMINAL COM TETO DE R$ 4.000. PAGAMENTO
EM 1/6;

REAJUSTE SALARIAL: NÃO APLICADO

VALE ALIMENTAÇÃO: REAJUSTE 10% = R$ 360, COM PAGAMENTO
RETROATIVO A 1/5;

PPR: R$3.300. ANTECIPAÇÃO 60% = R$2.000, COM PAGAMENTO EM 1/6;

13º SALÁRIO: ANTECIPAÇÃO DE 50% OPCIONAL, EM 15|6;

BANCO DE HORAS: RENOVAÇÃO POR 1 ANO.

PARA VOTAR:

Acesse :  ww w.vo tas mc .co m .b r/a r n o
e depois digitar seu CPF e a matrícula

           PROPOSTA 2

PRÊMIO:  NÃO APLICADO

REAJUSTE SALARIAL: 5% DE REAJUSTE COM TETO DE R$4.000, COM
PAGAMENTO RETROATIVO A 1/5;

VALE ALIMENTAÇÃO: REAJUSTE 10% = R$ 360, COM PAGAMENTO
RETROATIVO A 1/5;

PPR: R$3.300. ANTECIPAÇÃO 60% = R$2.000. PAGAMENTO EM 1/6;

13º SALÁRIO: ANTECIPAÇÃO DE 50% OPCIONAL, EM 15/6;

BANCO DE HORAS: RENOVAÇÃO POR 1 ANO.


