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De acordo com o que foi posto na assembleia de fechamento da Campanha Salarial 2022/2023 
do Setor automotivo, sobre a escolha do cartão-alimentação ou a cesta básica. 

Será realizada uma votação no dia 29 DE NOVEMBRO DE 2022 EM TODAS AS
 EMPRESAS DO SETOR AUTOMOTIVO para a decisão final.

Principais conquistas para 
o Setor Automotivo de 

Pernambuco 

Com 4.483 votos, trabalhadores do Polo Automotivo de Goiana Jeep, 
Supplier Park (Sistemistas), Stellantis Jaboatão e MMH Cabo 
aprovam a manutenção da cesta básica. (nossa feira). 
A votação foi realizada no dia 29 de novembro.

Foram 4.483 votos para cesta básica; 
4.050 para o cartão alimentação; 9 Nulos; 3 Brancos
Total de Votantes: 8.545

Manutenção
da nossa feira

· Manutenção de todos os itens durante toda a vigência 
  do acordo coletivo de trabalho.
· Desconto de R$ 10,38 para salários até R$ 5.056,85,
   e R$ 29,06 para salários acima de R$ 5.056,85.

Principais conquistas na Campanha Salarial 2022
· Reajuste com a aplicação da inflação integral sem parcelamentos para todos os trabalhadores.
· PLR no valor de R$ 5.575,00 com adiantamento de 80% no dia 02 janeiro de 2023 
   no valor de R$ 4.460,00. 
· Piso profissional do empilhador com reajuste de 12%
· Manutenção do pagamento do adicional noturno no percentual de 40%, 
   o dobro do que está na CLT.
· GYMPASS benefício saúde e bem estar, com implementação a partir de
   1° de fevereiro para todas as empresas.
· Abono salarial de R$ 425,00 para todas as empresas do SUPPLY PARK 
  pago na folha de janeiro sem nenhum desconto.



Expediente

 

Estamos atentos! Faça sua denúncia através do nosso QR CODE

Só a luta constrói!

@sindmetalpe

Transmitido

LIVE às 9h
 Sobre Nossa feira x Cartão alimentação

Henrique Gomes
presidente do Sindmetal-PE 
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sindmetalpe

Data da oposição: 05/12 a 09/12, seguindo o horário de funcionamento do Sindicato, 
podendo sofrer alteração devido ao Jogo da seleção brasileira de futebol. 

Divulgado amplamente nas redes socias do Sindicato.
Local: Rua almeida Cunha, 364 – Boa Vista 

Fortaleça seu sindicato, Seja Sócio!

Se associe ao sindicato, 
e garanta os benefícios 

Contribuindo com apenas 1% do salário base 
mensal, além de fortalecer a luta do seu sindicato, que 
diariamente enfrenta desafios para que os direitos 
trabalhistas da categoria seja respeitado, você ainda 
tem vários benefícios oferecidos pelo Sindmetal-PE, a 
todos os seus associados (as) bem como aos seus 
dependentes (esposa(o), pai, mãe e filhos menores de 
18 anos.

O Sindmetal-PE, hoje conta com uma clínica 
medica com atendimentos de vários especialistas, 
c o m o  C L I N I C O  G E R A L ,  C A R D I O L O G I S TA , 
ODONTOLOGIA CLÍNICA E CIRÚRGICA, MÉDICO DO 
TRABALHO E ENFERMAGEM. Além de convênios com 
vários parceiros, tudo isso e muito mais para você e 
sua família.

Além disso contamos com um corpo jurídico 
competente para conduzir as problemáticas e 
dificuldades trabalhistas que podem surgir com seu 
empregador. 

Com ADVOGADO TRABALHISTA, PREVIDENCIÁRIO, 
CIVIL E CRIMINAL.

Não perca tempo e preencha sua ficha de filiação 
com um dos nossos dirigentes sindicais, ou através do 
site: www.sindmetalpe.org.br ou no telefone: (81) 
99206-3163.

O sindicato vai muito além da luta diária perante ao 
patronato. Ainda assim, falta o trabalhador (a) 
observar o Sindicato sob essa perspectiva, pois sem a 
sua contribuição, e sem a sua vontade de estar junto 
ao sindicato para ampliarmos as nossas conquistas, a 
luta fica bem mais difícil.


