
Sindicato convoca à nova
votação do ACT 2022|2023

STELLANTIS | CAMPANHA SALARIAL 2022

Desde o início das negociações, o
sindicato alerta que a diretoria do
sindicato iria buscar um acordo justo
para os empregados STELLANTIS. E,
como temos falado, a crise mundial
continua deteriorando cada vez mais as
chances de crescimento a curto e médio
prazo, bem como tem causado enorme
escassez de produtos na indústria em
geral, inclusive nas montadoras.
Com isso, várias empresas no Brasil já
estão paralisando suas operações,
obrigando os sindicatos a negociar
condições para assegurar o nível de
emprego e renda visando evitar a todo
custo que os trabalhadores e suas
famílias paguem essa conta sozinhos,
mais uma vez.
Sem contar que, como já sabemos, o
Brasil tem e continuará tendo um
cenário político completamente
indefinido que certamente trará muitos
problemas para as empresas, mas
principalmente para os trabalhadores!
E é por isso que esta diretoria entende
que, ao mesmo tempo em que deve
manter uma conduta responsável para
não comprometer os trabalhadores,
também deve perseguir melhorias que
proporcionem a paz e a tranquilidade
dos companheiros e de suas famílias,
mesmo num momento crítico e inseguro
que pode se agravar ainda mais nos
próximos meses.
Assim, depois de muita luta e exaustivas
reuniões, a diretoria do sindicato
conseguiu uma nova proposta de
renovação do acordo 2022/2023.
Tivemos um avanço significativo em
relação ao valor do ticket, que garante
com segurança que esse valor chegue
ao bolso do trabalhador, pois ele é fixo e
não está atrelado as metas produtivas
que tem a PPR. Não será depreciado
com as instabilidades econômicas e de
mercado. (Veja a proposta ao lado)

VOTAÇÃO DIA 25/5, DAS 6H ÀS 13H, ATRAVÉS DE PLATAFORMA DIGITAL
VEJA  A  NOVA PROPOSTA  DA  EMPRESA:

PARA VOTAR

Reajuste de Aumento Geral = 12,47%, retroativo a 1/5/2022 (para ETAMS E MOOS).

TICKET-ALIMENTAÇÃO = reajuste de 70%, R$ 300, reatroativo a 1/5/22 (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 4 MESES a partir da aprovação desse acordo (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 (Regras de
comunicação)
Regra geral: 30 minutos = pode ser divulgado no mesmo dia / 1 hora = pode ser
divulgado no dia anterior/Sábado = divulgado nas quartas-feiras que antecedem
o dia de trabalho. Atenção: Caso as regras não sejam cumpridas, as horas
trabalhadas serão consideradas automaticamente como hora extra.
PAGAMENTO de horas extras de forma alternada para os sábados trabalhados.
1º Sábado trabalhado em Horas Extras. 2° Sábado em Banco de Horas
Obs. Em caso de sábado trabalhado, será aplicada a mesma carga horária praticada
na semana.

PPR DE 2022: R$ 9.000*, com adiantamento de R$ 6.500 (pagamento em 27/5/22).
*De acordo com atingimento das metas

Ou acesse o link para uso em computadores, tablets ou
smartphones, via e-mail ou SMS, que você receberá no dia 25, pela
manhã. Terá a opção de votar SIM, NÃO ou ABSTER-ME.
No endereço de votação: no 1° campo – colocar CPF e no 2° campo –
colocar identifiant (ex: U123456 - letra e número).

Acesse: assembleia.grtsdigital.com.br/StellantisPR


