
Hyundai apresenta proposta para
renovação do Acordo Coletivo 20/21
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Após um longo período de posterga-
ção sobre a pauta de reivindicações
para a renovação do Acordo Coletivo
dos Trabalhadores da  Hyundai, em
função da pandemia, a direção do
sindicato retomou as negociações
com a empresa.
Há algumas semanas, em meio a
problemas e esclarecimentos so-
bre as reivindicações, com argumen-
tos tanto da parte do sindicato
quanto por parte da empresa, che-
gou-se a um entendimento.
O sindicato vem tentando mostrar
a empresa que, apesar de tudo de
novo que está sendo vivenciado, é
preciso haver a sensibilidade com
questões de interesse da classe
trabalhadora. Não está fácil pra
ninguém, a correlação de forças
tem trazido à tona a importância
da defesa dos direitos conquista-
dos através de muita luta. E o sin-
dicato reafirma o seu compromis-
so pela manutenção dos empregos
e o bem-estar dos metalúrgicos e
de suas famílias.

Após várias e longas reuniões, na
última sexta-feira, dia 28, a em-
presa apresentou uma proposta e
a direção do sindicato convoca os
trabalhadores da empresa à vota-
ção no dia 4/9 (sexta-feira), pelo link
http://votasmc.com.br/hyundai,
das 8h30 às 14h.
Essa plataforma de votação tem sido
usada pelo sindicato em todas as
empresas da região com segurança,
transparência e fiscalização. A par-
ticipação de todos é muito importan-
te para a validação do processo, e ga-
rante de forma democrática os avan-
ços necessários à categoria.

VEJA ABAIXO A PROPOSTA:
Reajuste Salarial: INPC acumulado no período até abril/20

(2,46%), retroativo a 1º de maio/20, com  pagamento em 30/9/20.

Banco de Horas: Renovação do acordo de banco de horas para o
período de 15/8/20 até 14/4/21, com limites de -20h e +60h, sendo o
excedente remunerado com 70%.

Cartão Alimentação: Adiantamento da carga em dobro de R$ 500,
de 15/12 para 15/9 (opcional).

Adiantamento da 1ª parcela do 13° salário em 30/9/20 (opcional).

Manutenção dos demais benefícios dentro das regras atuais:
cartão alimentação (R$500), transporte com desconto em folha no
valor de R$22, alimentação com desconto em folha de R$22,
assistência médica com desconto de 20% de coparticipação, e
assistência odontológica (plano básico) sem desconto por utilização,
seguro de vida, previdência privada, bolsa de estudos limitada a
R$200 (mediante aprovação), gratificação casamento (R$1.000),
cesta de nascimento, auxílio creche (R$300), cesta de natal.

A votação será na 6ª-feira, das 8h30 às 14h

http://votasmc.com.br/hyundai

PARA VOTAR
BASTA ACESSAR:

E DIGITAR O SEU CPF  E A SUA  MATRÍCULA


