
Sindicato convoca à votação para
renovação do ACT 2022/2023

NISSAN | CAMPANHA SALARIAL 2022

Aumento salarial: 5,2% maio + 5,2% nov., salários acima de R$
8710,62 receberão aumento fixo de R$ 925, a partir de maio.

Mérito Empregados Horistas: 1,7% (média). O mérito será aplicado
em outubro.

Desconto Restaurante desconto holerite de junho. O valor da
refeição R$ 0,01 centavos por refeição ou média de 22 dias por mês.

Vale Alimentação: R$ 500 (reajuste de 15,40%).

Vale Alimentação – Carga Extra: R$ 500.

Antecipação Vale Alimentação (ano 21): R$ 430,33. Negociação
ano 21 (prorrogação BH até Dez 24)

PPR: R$ 9.300 (15,6% a mais do ano anterior).

Auxílio Creche R$ 350 para  criança até 36 meses.

Antecipação 13º salário. Exceção expatriados, impatriados e
afastados INSS.

Desde o início das negociações para
renovação do Acordo Coletivo 2022/
2023, o sindicato vem alertado que
esta diretoria do sindicato iria buscar
um acordo justo para os trabalha-
dores em toda base.

A crise mundial continua deteriorando,
cada vez mais, as chances de cres-
cimento a curto e médio prazo. Bem
como tem causado enorme escassez
de produtos na indústria em geral,
inclusive nas montadoras.

A situação dos metalúrgicos não está
fácil. Na última semana, funcionários de
duas montadoras tiveram novos
problemas. Na sexta (6), os traba-
lhadores da Renault de São José dos
Pinhais (PR) deflagraram greve por
tempo indeterminado; já a Volkswagem
de São Bernardo do Campo (SP) comu-
nicou que colocará 2,5 mil da linha de
produção em férias coletivas. E aqui em
Resende a Nissan também vai dar férias
coletivas, a partir de 26/5, em virtude
de impacto de fornecimento de peças. E
com isso, várias empresas em todo o
Brasil já estão paralisando suas ope-
rações, obrigando os sindicatos a nego-
ciar condições para assegurar o nível de
emprego e renda a fim de evitar a todo
custo que os trabalhadores e suas
famílias paguem essa conta sozinhos,
mais uma vez.

A direção do sindicato entende que, ao
mesmo tempo em que deve manter uma
conduta responsável para não compro-
meter os trabalhadores, também deve
perseguir melhorias que proporcionem
a paz e a tranquilidade dos compa-
nheiros e de suas famílias, mesmo num
momento crítico e inseguro que pode se
agravar ainda mais nos próximos meses.

Assim, o sindicato convoca a todos
trabalhadores para votação pre-
sencial, por escrutínio secreto, no
dia 19/5, quinta-feira, das 5h às
17h, na portaria da empresa.

VEJA A PROPOSTA DA EMPRESA:

OBS: Havendo a aprovação da renovação do acordo Nissan,
pagamento será em 27 de maio.


