
Empresa apresenta propostas finais
para renovação do ACT 2022/23

LAND ROVER | CAMPANHA SALARIAL 2022

No último dia 26, o sindicato se reuniu
com a Land Rover para mais uma
rodada de negociação sobre a reno-
vação do acordo coletivo 2022/2023.

Mesmo diante de várias argumen-
tações sobre a situação nos últimos
anos, com questões já mencionadas
em momentos em que o sindicato
deixou de avançar em pontos impor-
tantes em nome da preservação dos
empregos,  como reposições salariais
e outros benefícios, a direção da Land
Rover continua mantendo uma pos-
tura inflexível, que não responde às
expectativas dos trabalhadores.

Assim, é chegado o momento de
avançar na negociação. Afinal, a
direção do sindicato iniciou essa
campanha com os pés no chão,
sabendo das questões que ainda
persistem, mas que a empresa precisa
reconhecer o esforço feito nos últimos
anos e atender de forma justa às
reinvindicações dos trabalhadores.

Após os argumentos do sindicato, a
empresa insistiu em suas dificuldades
de mercado e que não teria condições
de atender o pedido de reajuste,
considerando o INPC, assim como nos
benefícios. E apresentou duas pro-
postas, comunicando serem as últi-
mas. Assim, entendeu-se que a mesa
de negociação se encerrou e que a
partir de um resultado de rejeição às
propostas, o sindicato encaminhará
todo o processo com base na Lei de
Greve, seguindo de forma legal e sem
prejuízo aos trabalhadores.

VEJA AS PROPOSTAS DA EMPRESA:

VOTAÇÃO SERÁ NA TERÇA-FEIRA (10), DAS 9H ÀS 14H

PROPOSTA A
REAJUSTE SALARIAL: 10,31%, integral, a partir de 1/5/22, para
empregados cobertos pelo ACT.
VALE ALIMENTAÇÃO: R$ 490.
VALE REFEIÇÃO: R$ 50.
AUXÍLIO CRECHE: R$ 308.
DESCONTO TRANSPORTE FRETADO: redução para 2,5% limitado a R$ 50.
PPR (Horista): R$ 5.000, podendo alcançar R$ 6.250.
Adesão ao Programa Empresa Cidadã: licença maternidade de 180 dias e
licença a paternidade de 20 dias.
BANCO DE HORAS: renovação, seguindo as mesmas regras do acordo anterior.
13º salário: adiantamento da 1ª parcela a ser paga em 15/5. (opcional)

“O TRABALHO ENGRANDECE E A LUTA ENOBRECE”

PROPOSTA B
REAJUSTE SALARIAL: INPC acumulado de abril 2022, integral, a partir de
1/1/2023, para os empregados cobertos pelo ACT.
VALE ALIMENTAÇÃO: R$ 470.
VALE REFEIÇÃO: R$ 48.
AUXÍLIO CRECHE: R$ 308.
DESCONTO TRANSPORTE FRETADO: redução para 2,5% limitado a R$ 50.
PPR (Horista): R$ 5.000, podendo alcançar R$ 6.250.
Adesão ao Programa Empresa Cidadã: licença maternidade de 180 dias e
licença a paternidade de 20 dias.
BANCO DE HORAS: renovação, seguindo as mesmas regras do acordo anterior.
13º salário: adiantamento da 1ª parcela a ser paga em 15/5. (opcional)

O sindicato convoca à votação para
dar um grande NÃO à empresa e  jun-
tos avançar naquilo que é direito e
merecimento dos trabalhadores. A
votação será no dia 10 (terça-feira),
das 9h às 14h, na portaria da empresa.

Na cédula de votação o trabalhador
vai optar pela PROPOSTA A ou pela
PROPOSTA B.  E, caso o trabalhador
não concorde com nenhuma das
propost as vot a rá NÃO/GREVE.
(ver edital no verso)




