
Sindicato convoca à
votação do ACT 2022|23

STELLANTIS | CAMPANHA SALARIAL 2022

A direção do Sindicato dos Me-
talúrgicos se reuniu várias vezes
com representantes da empresa
Stellantis para discutir a renova-
ção do Acordo Coletivo 2022/23.

Durante a reunião, a empresa
expôs a sua situação e os  grandes
desafios que ainda existem pela
frente, alguns deles decorrentes
da pandemia, que gerou impactos
relevantes na cadeia produtiva,
além de outros fatores econô-
micos, que têm elevado os custos
de outros insumos importantes na
indústria.

A direção do sindicato recebeu a
proposta da empresa e convoca os
trabalhadores à votação, que será
nessa 4ª feira, dia 20/4, no horário
das 6h às 16h, através de plata-
forma digital.

E, desde já, agradece a par-
ticipação de todos pela con-
fiança e aproveita para renovar
o seu compromisso em defender
os direitos e os interesses dos
trabalhadores.

VOTAÇÃO  4ª FEIRA, DAS 6H ÀS 16H, ATRAVÉS DE PLATAFORMA DIGITAL

VEJA  A  PROPOSTA  DA  EMPRESA:

1. ACESSE:

Link: assembleia.grtsdigital.com.br/StellantisPR
MUITO IMPORTANTE: Informar o endereço sem “www”

2. QUAL A REGRA PARA ACESSAR SUA VOTAÇÃO: EX:
CPF E CÓDIGO IDENTIFIANT;

Obs: Se fornecido o e-mail e nº de celular no pré-cadastro, o votante
também receberá uma convocação para acesso através de um link
individual e uma senha aleatória gerados pelo sistema.

PARA VOTAR

Reajuste de Aumento Geral = 100% do INPC do período - 01/05/22 (para
ETAMS E MOOS).
REAJUSTE TICKET-ALIMENTAÇÃO = 100% do INPC do período - 01/05/22
(para ETAMS E MOOS)..
HORAS EXTRAS: Segunda a sábado = 50% / Domingo = 100% / Adicional
noturno = 20%.
REEMBOLSO-FARMÁCIA DE 50% (medicamentos listados) SEM limite de valor
e para TODOS dependentes (Mediante receita médica válida e prescrição exclusiva
para empregados/dependentes legais e conforme lista de cobertura previamente
estabelecida que deve ser consultada antes de usar o benefício).
ADIANTAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO (FACULTATIVA) – JUNHO/22.
JORNADA DE TRABALHO DE 44 HORAS SEMANAIS.
ESTABILIDADE DE 6 MESES A PARTIR DE 1/5/22 (demissão sem justa causa –
para CDIs Etams e MOOs).
EVENTUAIS MINITURNOS EM FIM DE SEMANA PARA NOVAS CONTRATAÇÕES
(dependendo da demanda).
BANCO DE HORAS:  MANUTENÇÃO DO BANCO DE HORAS ATUAL (novas
regras para comunicação).
PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS acima de dois sábados trabalhados em banco
de horas no mês.
PPR DE 2022: R$ 10.000*, com adiantamento de R$ 6.500 (pagamento em
29/4/22).
*De acordo com atingimento das metas


