
Empresa apresenta
proposta para renovação do

Acordo Coletivo 2022/23

SUSPENSYS | CAMPANHA SALARIAL 2022

Representantes da Suspen-
sys apresentaram uma pro-
posta para renovação do
Acordo Coletivo de 2022/23.

E a direção do Sindicato dos
Metalúrgicos do Sul Flumi-
nense convoca nova votação,
por escrutínio secreto, para
próxima quinta-feira, dia 2/
6, no horário das 15h às
17h30, nas instalações da
empresa, na sala de reunião.

Em função de problemas e
várias situações, a direção
do sindicato pede descul-
pas pelo atraso nas nego-
ciações.

É fundamental que todos
participem para que pre-
valeça a opinião da maioria
dos trabalhadores.

2022
DATA BASE: MAR/21 A FEV./22

JORNADA DE TRABALHO: 42 horas/semanais.

REAJUSTE SALARIAL: 10,80% (100% do INPC), acumulado de maio/21 a
abril/22 a ser aplicado em  junho/22.

ABONO (postergação de reajuste):  R$ 500, em 10/junho/22.

VALE ALIMENTAÇÃO: R$ 450 (INPC retroativo a mar/22.

PLR: R$ 4.300, a ser paga em duas parcelas. A primeira parcela no valor de
R$ 3.500, a ser paga no dia 10/6/22. E a segunda parcela de R$ 800, a ser
paga em 31/1/23.

ABONO PLR: R$ 450 VA, em dez/22.

OUTROS:  Renovação do banco de horas até 2023. 13º slário já antecipado
em fevererio, conforme prática Randon. Possibilidade de antecipação período
de férias.

2023
DATA BASE: MAR/22 A FEV./23

JORNADA DE TRABALHO: 42 horas/semanais.

REAJUSTE SALARIAL: 100% do INPC, em  junho/23.

VALE ALIMENTAÇÃO: 100% do INPC, em junho/23.

PLR: R$ 4.300, a ser paga em duas parcelas. A primeira parcela no valor de
R$ 3.500, a ser paga no dia 10/6/23. E a segunda parcela de R$ 800, a ser
paga em 29/1/24.

ABONO PLR: R$ 450 VA, em dez/23.

OUTROS:  Renovação do banco de horas válido por 12 meses. 13º salário já
antecipado em fevereiro, conforme prática Randon. Possibilidade de antecipação
período de férias.

Votação será nessa
quinta-feira (2),
das 15h às17h30,

na sala de reunião
da empresa

VEJA A PROPOSTA DA EMPRESA:


