
Trabalhadores da Hyundai aprova-
ram a proposta para renovação do
Acordo Coletivo  2021/22, em vota-
ção realizada no dia 14/5. Participa-
ram da votação 295 trabalhadores,
sendo que 188 votos foram favorá-
veis à proposta apresentada pela
empresa, enquanto 104 foram contrári-
os. Houve 3 votos entre brancos e nulos.

O novo acordo consiste em Reajuste
salarial 5% para quem recebe saário
até R$ 4.500; e acima disso foi de R$
100 + 1%. Adiantamento da 1° parce-
la do 13° salário (opcional). Cartão Ali-
mentação: R$ 500 e carga extra em dez.,
totalizando o valor de R$ 1.000. Manu-
tenção dos valores dos descontos  do
transporte e alimentação em R$ 22;
coparticipação da assistência médica
de 20%; assistência odontológica e
seguro de vida, sem desconto. E ma-
nutenção da previdência privada, da
bolsa de estudos, gratificação de ca-
samento de R$ 1.000, 2 cestas de Na-
tal, cesta de nascimento. Auxílio cre-
che de R$ 300. PPR: R$ 4.000 para
salários de até R$4.632,99 e de R$
2.663,96 para salários acima de R$
4.663, realizado em até 10 dias, após
a aprovação; enquanto o residual : a
parcela variável será de R$ 2.926,30
para os salários de até R$ 4.632,99 e
92% do salário para os salários aci-
ma de R$ 4.663, a ser pago em até
20/1/22. Renovação do Banco de Ho-
ras pelo período de 16/4/21 a 15/4/22,
com limite de -20h e +60h, sendo o
excedente remunerado com 70% (de
2ª a 6ª feira).

O sindicato agradece a participação
e a confiança de todos e renova o seu
compromisso em defesa dos direitos
e dos interesses dos trabalhadores.
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VEJA ABAIXO O RESULTADO:

SIM = 188 votos (63,72%)
NÃO = 104 votos (35,25%)
VOTOS NULOS = 1 (0,33%)

VOTOS BRANCOS = 2 (0,67%)
TOTAL GERAL  = 295 votos


