
Sindicato convoca à votação para
renovação do ACT 2022/2023

HYUNDAI | CAMPANHA SALARIAL 2022

Reajuste salarial: 10% para todos os empregados , a partir de 01/05/2022.

Ticket alimentação: R$600, a partir de maio/2022, com dobra prevista em
dezembro. Os empregados que quiserem optar por antecipar a dobra poderão
fazê-lo para receber em 15/6/2022.

PPR: reajuste de 10% para salários até R$4.863,60. Antecipação de R$4.500,
e R$3.119,00 variável de acordo com atingimento de metas. Para salários
cima de R$4.863,60 antecipação de R$ 3.145, com 92% de parcela variável.
Pagamento da primeira parcela em 31/5/2022. Os indicadores serão
Produção, Qualidade e Custos. Pagamento da segunda parcela 20/1/2023.

13° Salário = antecipação de 50% para os empregados que optarem, com
pagamento em 10/6/2022.

Banco de Horas : renovação do acordo com as mesmas bases atuais para o
período de 16/4/2022 a 15/4/2023.

Manutenção dos demais benefícios dentro das regras atuais: valor de
desconto de transporte e alimentação em R$22; plano de assistência
médica sem desconto para empregados e dependentes e manutenção da
coparticipação em 20%; Assistência odontológica sem desconto; seguro
de vida sem desconto;  previdência privada; bolsa de estudos (mediante
aprovação); gratificação de casamento de R$1.000; cestas de natal; cesta
de nascimento de filhos; e auxílio creche de R$300.

Após três reuniões com a empresa
sobre a pauta de reinvindicações
dos trabalhadores, a direção da
Hyundai apresentou uma proposta
para renovação do Acordo Coletivo
2022/2023.

A direção do sindicato discutiu muito
sobre as dificuldades que os
trabalhadores vêm enfrentando nos
últimos três anos, relativas às ques-
tões econômicas e pandemicas, que
colocaram em risco a manutenção
dos postos de trabalho e a manu-
tenção dos direitos ja conquistados.
Diante de tudo isso, os trabalha-
dores, juntamente com o sindicato,
deixaram de avançar nas cláusulas
financeiras.

Depois de todos vários argumentos,
expostos na mesa de negociação pelo
sindicato, a empresa fez o uso da
palavra e apresentou seus argumen-
tos sobre a alta de preço do aço, sobre
as questões de   importação de peças
e demais questões de mercado. Em
seguida, foi apresentada a proposta
que não atende às expectativas sobre
a reposição salarial. Porém, como
deve ser sempre em uma rodada de
negociações, quem dá a palavra final
são os trabalhadores.

Sabemos que o mercado e a eco-
nomia ainda apresentam fragilida-
des, mas chegou o momento do reco-
nhecimento por todo esforço feito
pelos trabalhadores.

A direção do sindicato convoca a
todos trabalhadores para votação
presencial, por escrutínio secreto,
no dia 18/5, quarta-feira, das 6h
às 16h, na portaria da empresa.

VEJA A PROPOSTA DA EMPRESA:


