BENTELER | CAMPANHA SALARIAL 2022

Sindicato convoca
à votação para
o ACT 2022|23

Votação será na 6ª feira, dia 17, das
8h às 17h, através da plataforma digital:
assembleia.grtsdigital.com.br/benteler
Após longas semanas de espera,
representantes da Benteler agendaram com o sindicato duas reuniões, nas quais foram apresentados
vários pontos e os desafios que o
mercado do setor automotivo vem
enfrentando. Também foram expostas questões específicas que a
empresa enfrenta com o seu único e
exclusivo cliente. Ao mesmo tempo,
ficou claro que existe um entendimento sobre o momento que os
trabalhadores também vêm enfrentando e suas necessidades.
Diante dos fatos e da conjuntura, o
sindicato expressou sua posição na
defesa dos interesses dos trabalhadores e, ao mesmo tempo, o seu
compromisso na tentativa de che-gar
em um ponto de equilíbrio. Mas nas
duas últimas reuniões, não foi possível
chegar em um número satisfatório
para apresentar aos trabalhadores.
E depois de duas propostas rejeitadas em mesa, a empresa se reuniu
com a direção do sindicato e apresentou uma proposta. O sindicato
entende que é chegado o momento
da decisão dos trabalhadores e que
há a necessidade de compartilhar a
proposta feita pela empresa.
Assim, o sindicato convoca os trabalhadores à votação na próxima sextafeira (17/6), das 8h às 17h, através de

VEJA A PROPOSTA DA EMPRESA
Reajuste salarial linear na data-base: 10% a partir de 1/5/2022;
PLR: reajuste de 11,11% em 2022: R$ 4.000 (de acordo com o atingimento das metas),
com adiantamento em 24/6/22: R$ 3.500 para os admitidos até 31/5/22 e, R$ 2.041,67
para os admitidos a partir de 1/6/2022. A diferença, será paga até 20/1/23;
Implementação do vale alimentação mensal: R$ 170;
Recarga extra vale alimentação em dezembro/2022: R$ 170;
Auxílio escolar: R$ 270;
Banco de horas: saldo positivo em 15/6/22, com pagamento será em 30/6/22.
Saldo negativo em 15/6/22, as horas serão abonadas/zeradas;
Auxílio creche: R$ 500, por filho até 5 anos completos, mediante apresentação de
comprovante de pagamento da mensalidade;
Cartão presenteísmo: R$ 100,00, sendo 20 sorteados no mês;
Jornada de trabalho de 44 horas semanais (vigência 1/7/22 a 30/6/23);
Estabilidade de emprego por 4 meses;
plataforma digital, com o objetivo de
proporcionar de forma democrática a
direito de decidir coletivamente e,
também, para evitar riscos à saúde de
todos, tendo em vista o crescimento

de novos casos de Covid. E para votar,
acesse o link: assembleia.grtsdigital.
com.br/benteler. O voto pela plataforma digital é seguro, confiável e
auditável. Trabalhadores participem!

