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Trabalhadores da Stellantis 
aprovaram proposta  

negociada pelo sindicato

A direção do Sindicato, um dia 
antes do carnaval, tomou 
conhecimento, pelos próprios 
trabalhadores, que a Stellantis 
teria demitido 137 operários,  
contratados por tempo deter-
minado, sem consultar o sindi-
cato. 

Imediatamente, ainda na sema-
na do carnaval, ao tomar co-
nhecimento dessas demis-
sões, o sindicato procurou os 
representantes da empresa e 
acionou o Ministério Público 
Trabalho na tentativa de  bus-
car uma mediação para preser-
var os empregos, através de lay 
off ou férias coletivas. 

Essa atitude da empresa violou 
uma decisão do Supremo Tribu-
nal Federal, que exige interven-
ção sindical prévia (exigência 
procedimental) imprescindível 
à dispensa em massa de traba-
lhadores. O que não houve.

A partir do oferecimento da 
denúncia ao MPT, a empresa 
Stellantis se viu obrigada a sen-
tar-se à mesa para negociar com 
o sindicato.

Depois de um cansativo processo 
de negociação, finalmente, a atual 
diretoria do sindicato conseguiu 
uma proposta que atendesse 
melhor as necessidades dos tra-
balhadores, que tiveram os seus 

contratos de trabalho encerrados 
antes do vencimento (outubro). 
Embora, desde o primeiro mo-
mento, estar claro que a prioridade 
era garantir os empregos.

O sindicato convocou uma as-
sembleia, ocorrida na tarde de 
quinta-feira (9/3), onde foi apro-
vado por aclamação e por una-
nimidade a proposta apresen-
tada no valor de R$ 7 mil, além 
dos valores já pagos na rescisão. 

A empresa se comprometeu a 
pagar esse valor até o dia 29 de 
março. Também se comprome-
teu em dar preferência a esses 
trabalhadores nos processos sele-

tivos da empresa. Sendo divulga-
das a eles as vagas compatíveis 
com a sua experiência profissio-
nal, e grau de escolaridade.

Os diretores que participaram da 
votação se emocionaram ao ver 
estampado nos rostos dos traba-
lhadores a satisfação e a confian-
ça na nova política da entidade. 
''Linda essa assembleia... é muito 
gratificante pra nós ter a satisfa-
ção de ver finalmente quem nos 
defenda de verdade. Foi a primei-
ra vez depois de muitos anos que 
algo semelhante aconteceu'', 
comentou uma das trabalhadoras 
presentes na assembleia.

Por unanimidade, metalúrgicos demitidos pela Stellantis 
aprovaram a proposta negociada pela nova gestão do sindicato
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Trabalhadores  aprovam
por aclamação a proposta
da empresa, negociada 
pelo sindicato


