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Sindicato convoca
à votação para
o ACT 2022|23
A votação será
nesta 3ª feira,
dia 7, das 8h às
18h, através de
plataforma digital

Em negociação com a direção do sindicato, representantes da empresa
JLS apresentaram a sua proposta
para renovação do Acordo Coletivo de
Trabalho 2022/2023.
Diariamente, a direção do sindicato
está na fábrica da Volkswagen Caminhões e Ônibus para conversar com
os trabalhadores e trabalhadoras,
trocar informações, mobilizar ações
por benefícios como a Participação nos
Lucros ou Resultados (PLR), entre outros,
e debater a conjuntura do país, principalmente neste ano de eleições.
Ontem mais um dia de atividades da
direção do sindicato se reuniu com
representantes da empresa JSL para
discutir a renovação do acordo. A
empresa apresentou alguns números
para poder discutir os valores. Um dos
maiores avanços na negociação foi o
reajuste no salário inicial do operador
1 e operador de empilhadeira, que foi
acima do INPC, uma antiga reivindicação dos trabalhadores, que o sindicato já vinha buscando junto à empresa.
O sindicato convoca à votação para
próxima terça-feira, dia7/6, das 8h às
18h. É só acessar o link http://
assembleia. grtsdigital. com.br/jsl.

VEJA A PROPOSTA DA EMPRESA
PLR : R$ 3800, a ser paga em 2 parcelas – A 1º parcela de R$ 3000, a
ser paga em 10/6/2022 e 2º parcela no valor de R$ 800, com
pagamento em 30/1/2023 (conforme absenteísmo).
Cartão Alimentação : R$ 600, retroativo a maio/2022.
REAJUSTE SALARIAL : 100% do INPC acumulado até abril 2022, a ser
aplicado a partir de outubro 2022.
Piso Salarial inicial nos cargos de Operador Logística I com salário de
R$ 1405,92 e do Operador de Empilhadeira com salário de R$ 1612,03
aplicado em outubro 2022.
Adiantamento do 13º Salário opcional.
*Aprovação desta proposta é válida também para o ano de 2023 e
aplicação em outubro de 2023 do INPC.

