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Sindicato convoca à nova votação
para renovação do ACT 2021|2022

Após a rejeição da proposta apre-
sentada pela BMB aos seus fun-
cionários, a direção do Sindicato
dos Metalúrgicos do Sul Flu-
minense convoca novamente os
trabalhadores  à votação de no-
vas propostas apresentadas pela
empresa  para renovação do Acor-
do Coletivo 2021/2022.

Mais uma vez, ciente das suas di-
ficuldades, agravadas em função
da difícil situação do mercado,
ainda mais, pela crise sanitária,
com aumento de casos da COVID.
Inclusive, sem perspectiva de
melhoria, por falta de planeja-
mento da vacinação em todo o
país, representantes da empresa
apresentaram uma nova propos-
ta e o sindicato argumentou  vai
levar à votação na próxima ter-
ça-feira (15), através do link
www.votasmc.com.br/bmb, das
9h às 16h.
Mais uma vez, a direção do Sindi-
cato dos Metalúrgicos agradece a
participação e a confiança de to-
dos os envolvidos.

VEJA  AS  PROPOSTAS APRESENTADAS:

REAJUSTE SALARIAL: 4% COM BASE EM 01/05/2021;
PLR DE R$ 2.400 (COM AVALIAÇÃO DE METAS NO SEGUNDO SEMES-
TRE): METAS:  I. ABSENTEÍSMO; II. DRC QUALIDADE; III. USO DE EPIS
DENTRO DA PLANTA;  IV. PROGRAMA DE 5S.
- ITENS EM ACOMPANHAMENTO EM AUDITORIAS INTERNAS E DE AVA-
LIAÇÃO INDIVIDUAL E COLETIVA. PAGAMENTO DE R$ 1.500, A TÍTULO
DE ANTECIPAÇÃO EM ATÉ 3 DIAS DA VOTAÇÃO;
RENOVAÇÃO DO BANCO DE HORAS PARA A VALIDADE DO ACORDO
(FIXADO LIMITE DE HORAS COMO CRITÉRIO);

VALE ALIMENTAÇÃO MENSAL: R$ 250 (SODEXO);
MANUTENÇÃO DAS DEMAIS CLÁUSULAS EXISTENTES.“

PARA VOTAR:

Acessar:  www.vo tasmc .com.br/bmb
e depoi s di gitar  seu CP F e a matríc ula

PROPOSTA 1

 REAJUSTE SALARIAL: 3% COM BASE EM 1/5/2021;
PLR DE R$ 2.800 (COM AVALIAÇÃO DE METAS NO SEGUNDO SEMES-
TRE): METAS:  I. ABSENTEÍSMO; II. DRC QUALIDADE; III. USO DE EPIS
DENTRO DA PLANTA;  IV. PROGRAMA DE 5S.
- ITENS EM ACOMPANHAMENTO EM AUDITORIAS INTERNAS E DE AVA-
LIAÇÃO INDIVIDUAL E COLETIVA. PAGAMENTO DE R$ 1.800, A TÍTULO
DE ANTECIPAÇÃO EM ATÉ 3 DIAS DA VOTAÇÃO;
RENOVAÇÃO DO BANCO DE HORAS PARA A VALIDADE DO ACORDO
(FIXADO LIMITE DE HORAS COMO CRITÉRIO);
VALE ALIMENTAÇÃO MENSAL DE R$ 250 (SODEXO);
MANUTENÇÃO DAS DEMAIS CLÁUSULAS EXISTENTES.

PROPOSTA 2

Empresa apresenta
novas propostas e a
votação será na  3ª

feira (15/6), das 9h às
16h, através de

plataforma digital



O Ministério Público do Trabalho
(MTP) está promovendo uma pes-
quisa entre trabalhadores e traba-
lhadoras  sobre sindicalismo e di-
versidade. Integrante da campa-
nha “Maio Lilás”, realizada pelo
Conalis/Coordigualdade, o objeti-
vo do levantamento é conhecer a
diversidade dentro do movimento
sindical.
A pesquisa está sendo feita atra-
vés de formulário online, até 30 de
junho, o qual o trabalhador ou a
trabalhadora poderá acessar o
link:  https://forms.office.com/r/
e3Ave6xEvF.
Segundo os organizadores: “A pes-
quisa faz parte do projeto “Sindica-
lismo e diversidade”, que tem
como objetivo ampliar o diálogo
social e colaborar com as entida-
des sindicais para a promocão da
diversidade nas relações de traba-
lho, por meio do incremento da
temática nas pautas na cultura
sindical e a promoção da diversi-
dade no trabalho por meio da
negociacão coletiva. Com base nas
já existentes boas práticas sindi-
cais em articulação com o MPT”.
Os diretores do sindicato decidi-
ram contribuir com o projeto no
sentido de investir no campo da
pesquisa para o aprofundamento
do conhecimento sobre o perfil dos
trabalhadores metalúrgicos.

Sindicato convida os
metalúrgicos do

Sul Fluminense a
participar da

pesquisa sobre a
diversidade no

movimento sindical

Sindicato: participe da pesquisa
do Ministério Público do Trabalho
sobre sindicalismo e diversidade

“É sempre positivo investir no
campo do estudo e da ciência,
em queler área. Além do mais,
é muito importante conhecer-
mos melhor o perfil da nossa

categoria a fim  de melhorar a
nossa comunicação e, conse-
quentemente, a nossa  atua-
ção”, comenta o presidente do
sindicato, Silvio Campos.

Trabalhadoras grávidas ganham
o direito de se afastar das ativi-
dades de trabalho presencial,
durante a emergência de saúde
pública, em função dos riscos da
pandemia do  coronavírus, sem
causar prejuízo em sua remune-
ração. Esse direito está na Lei nº
14.151, de 12 demaio/2021, e de-
termina que a gestante deve fi-
car à disposição da empresa para
exercer as atividades em seu do-
micílio, por meio de tele traba-
lho, trabalho remoto ou outra
forma de trabalho a distância.

Portanto, o sindicato orienta às
trabalhadoras grávidas a procu-

Gestante ganha o direito de trabalhar
em casa, sem prejuízo salarial

rar o setor de recursos humanos
da sua empresa e encaminhar a
solicitação para o seu afasta-
mento.

Nas palavras do presidente do
sindicato, Silvio Cmpos: “É mui-
to importante garantir a saú-
de e a segurança das traba-
lhadoras em qualquer mo-
mento, mas principalmente
nessa situação tão grave sob
o risco desse vírus ainda tão
desconhecido pelo meio cien-
tífico.  É preciso fundamental-
mente, mais do que nunca,
preservar a vida de nossas
famílias”!


