
Sindicato recusa em mesa a
proposta indecorosa para ACT

LAND ROVER | CAMPANHA SALARIAL 2022

Depois da primeira reunião com a
direção da Land Rover para enten-
dimento de pauta, a direção do
sindicato recusou em mesa a pro-
posta apresentada por não chegar
nem perto de atender as expecta-
tivas dos trabalhadores da empresa.
A empresa argumentou as suas
dificuldades de mercado e com os
altos custos da operação no Brasil e
até na Europa. E, apesar de ouvir
calmamente e entender os argu-
mentos da empresa, a direção do
sindicato reitera seu compromisso
com os trabalhadores, que também
amargam as consequências desse
momento difícil que a classe traba-
lhadora e o país vêm atravessando.
O que foi agravado ainda mais com a
pandemia.
É importante relembrar à direção da
empresa o quanto os trabalhadores
contribuíram nesses últimos três
anos, quando as questões de merca-
do e a crise da saúde interferiram na
estrutura da empresa.
Diante disso, a direção do sindicato
reforça que a pauta entregue seja
revista de forma mais compreensiva
pela direção da empresa, princi-
palmente, em relação aos itens
financeiros. Aliás, o entendimento
do sindicato é de que o mínimo
aceitável para chegar a uma pro-
posta apresentável para os trabalha-
dores parte do INPC pleno, do período
de nossa data base que é 1 de maio.
É fundamental ressaltar que é impor-
tantíssima e decisiva a participação
dos trabalhadores no processo de
negociação, já que a palavra final será
sempre dos metalúrgicos. Então,
todos devem se manter atentos e
organizados para que juntos se chegue
a um resultado justo e merecido.

PROPOSTA INDECOROSA

A INTERPRETAÇÃO DE TEXTO, A ORGANIZAÇÃO E CONSCIÊNCIA
DE CLASSE SÃO OS PILARES PARA UMA BOA NEGOCIAÇÃO.

REAJUSTE SALARIAL: 8% (sendo aplicado de forma integral
a partir de 1/5/2022 para os empregados cobertos pelo ACT.
VALE ALIMENTAÇÃO: R$ 465.
VALE REFEIÇÃO: R$ 47.

Desconto Transporte Fretado: reduzir de 4% a R$ 50 para
2,5% limitado a R$ 50.
PPR Horista: valor mínimo de R$ 4.900 (podendo alcançar
R$ 6.125).
LICENÇA MATERNIDADE: 180 dias (adesão ao Programa
Cidadã).
LICENÇA PATERNIDADE: 20 dias  (adesão ao Programa
Cidadã).
BANCO DE HORAS seguindo as mesmas regras do acordo
coletivo anterior.


