
Empresa apresenta
proposta para o Acordo

Coletivo 2020/2021

YOROZU | ACORDO COLETIVO 2020

A direção do Sindicato
dos Metalúrgicos esteve
reunida com os repre-
sentantes da empresa
Yorozu, que apresentou
uma proposta para o
Acordo Coletivo de Tra-
balho 2020/2021.

A direção do Sindicato
dos Metalúrgicos vai le-
var à votação digital nes-
sa quarta feira, dia 2/9,

Isolamento
social penaliza
setor informal

Dados publicados na imprensa
monstram como o coronavírus pe-
nalizou o trabalho informal. Entre
os trabalhadores do setor privado
sem carteira assinada, a queda no
emprego foi de 20,8%. Entre quem
tem carteira assinada, por outro
lado, a queda na ocupação foi de
7,5%. Além disso, houve redução de
8,4% no número de trabalhadores
que atuam por conta própria (de
24,2 milhões entre dezembro e abril
para 22,4 na última Pnad). A queda
no número de trabalhadores infor-
mais- não porque migraram para a
formalidade, mas porque ficaram
impedidos de trabalhar – e o au-
mento do desalento resultaram em
um fenômeno curioso: apesar do
aumento do desemprego, o valor do
rendimento médio real habitual das
pessoas ocupadas aumentou, de R$
2.374 para R$ 2.460 (3,6%).

No mercado formal, a queda nas
contratações explica maior parte da
retração. Em toda crise, o esperado
é que as empresas aumentem o nú-
mero de demissões, como forma de
equalizar as contas. Dessa vez, no
entanto, ações como a medida pro-
visória 936, que permitiu a suspen-
são de contratos e a redução de jor-
nada e salários, fizeram com que as
demissões ocorressem, mas em vo-
lume menor do que poderia ter acon-
tecido. Mesmo assim, houve queda
no número de vagas formais.

Esses dados ainda preocupam a di-
reção do sindicato, que vem traba-
lhando junto as empresas do Sul
Fluminense com o intuito de encon-
trar saidas para evitar as demissões
e, ao mesmo tempo, preservar a
saúde dos metalúrgicos.

Na esperança de dias melhores aos
metalúrgicos e suas famílias, refor-
çamos nosso compromisso em de-
fesa de todos!

E D I T O R I A L

Sindicato convoca trabalhadores
à votação nessa quarta-feira,

dia 2/9, das 9h às 13h

VEJA A PROPOSTA ABAIXO
PPR 2020: PPR: R$ 3.000,00, a ser pago dia 4/9/2020, em
parcela única;

CARTÃO COMPRA: R$ 5.000,00, em 7/9/2020: 1º Carga
única: R$ 5.000 para funcionários ativos no ato da votação

REAJUSTE : 0,00 % (zero)

BANCO DE HORAS: Renovação do ACT

TRANSPORTE: 2,0% (sem alteração)

ALIMENTAÇÃO: R$ 1,50 (sem alteração)

13º SALÁRIO : Antecipação se houver interesse

das 9h às 13h, através do
link  http://votasmc.com.br/
yorozu.

Desde já, a direção do sin-
dicato agradece a confi-
ança e a participação de
todos os trabalhadores e
reafirma o seu compro-
misso em defesa dos in-
teresses e dos direitos
dos metalúrgicos do Sul
Fluminense.


