
Sindicato convoca
à votação para
renovação do  ACT

MA AUTOMOTIVE | CAMPANHA SALARIAL 2022

VEJA A PROPOSTA DA EMPRESA
Reajuste Salarial 100% do INPC para salários <= R$ 7mil;

Reajuste Salarial de 50% do INPC para salários > R$ 7 mil;

PPR de R$ 5.200, com pagamento na sexta-feira, 3/6/22, da
antecipação da PPR no valor de R$ 4.600. E o saldo de R$ 600, da PPR
a ser pago junto com o pagamento de fevereiro/23;

Reajuste de 100% do INPC no Tícket Alimentação: R$ 338;

Reajuste de 100% do INPC no Prêmio de Produtividade(MOD e MOI):
R$ 338,00 mantendo asregras atuaisde aplicação;

Reajuste de 100% do INPC no Auxílio Material Escolar: R$ 270, a ser
pago junto com o pagamento de fevereiro/23 para dependentes dos 3
aos 17 anos e 11 meses;

Revalidação do Banco de Horas com mesmas regras atuais de aplicação.

Após longas semanas de conversas
entre a direção da MA Automotive
Brasil e o sindicato, quando foram
discutidos fatores que dizem respeito
a situação da empresa, como difi-
culdades de mercado, questões eco-
nômicas e outros.
A direção do sindicato deixou claro
que a sua política é voltada ao diálogo,
mas também faz questão de relem-
brar a empresa o quanto os traba-
lhadores foram responsáveis e com-
preensíveis nos últimos três anos.
Entendeu as questões financeiras
ligadas à pandemia, que pegou a
todos de surpresa e que prejudicou
reajustes em nome da manutenção
dos empregos.
Sendo assim, o sindicato saiu da mesa
de negociação afirmando que o
sindicato e os trabalhadores estariam
esperando o reconhecimento por
parte da direção da empresa por todo
o sacrifício até o momento.
Em reunião, na última quarta-feira,
25/5, a empresa apresentou uma
proposta revisada e alinhada com
alguns pontos que havia sido deba-
tido anteriormente. E o sindicato

A votação será no dia 2/6,
das 8h às 16h, pelo link:
assembleia.grtsdigital.com.br/ma

levará à votação no dia 2/6,  no
horário das 8h às 16h, pelo link:
assembleia.grtsdigital.com.br/ma

A votação será através de plataforma
digital, afim de atender a todos  de
forma igualitária e também para evitar

qualquer tipo de risco à saúde. Essa
preocupação é pelo surgimento de
casos de variantes do Covid, que
ainda preocupa os órgãos de saúde.
Lembrem-se: “O TRABALHO EN-
GRANDECE E A LUTA ENOBRECE”


