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Resende, 9/5/2014. Boletim nº 1110

Sindicato apresenta pauta de
reivindicação do acordo

coletivo da PREHN & PREN
O sindicato dos Metalúrgicos
apresenta aos trabalhadores
da empresa PREHN & PRENPREHN & PRENPREHN & PRENPREHN & PRENPREHN & PREN,
a pauta de reivindicações da
campanha salarial 2014/
2015, resultado de pesquisa

:: Reajuste salarial: INPC + 5% de ganho real 
:: Classificação dos ajudantes com mais de um ano de contrato
com a empresa, conforme Convenção Coletiva e CLT.  
:: Ticket alimentação: R$250 mensal. 
:: Fornecimento de uniforme conforme Convenção Coletiva e
CLT.  
:: PLR 2014: R$1 mil, com metas e critérios conforme determina
a Lei. E pagamento imediato da PLR 2013 que está em atraso.
:: Plano Odontológico: manutenção do plano.

realizada com funcionários da
unidade Resende que prestam
serviços à Michelin.
Veja abaixo o que será enca-
minhado aos representantes da
empresa:

Os funcionários da PREHN &PREHN &PREHN &PREHN &PREHN &
PRENPRENPRENPRENPREN, assim como alguns
dependentes, passaram por
constrangimento com a
Uniodonto. Receberam
negativa de atendimento em
função de atrasos de
pagamento dos boletos
durante o ano todo.
O sindicato alerta à empresa
que este tipo de conduta, além
de possibilitar um processo
jurídico, com direito inclusive

Trabalhadores passam vergonha
por falha da empresa

a dano moral, complica a
relação patrão empregado,
pelo descumprimento da
Convenção Coletiva.
Outra falha constante é o atraso
no pagamento do alojamento.
E isso prejudica os trabalhadores
já que traz desconforto por não
haver troca das roupas de cama
e toalha de banho, entre outros
problemas.
E, como se não bastasse tanta falta
de respeito com o trabalhador, a

empresa não repassou os valores
dos descontos que foram feitos
aos funcionários ao longo do
ano, impossibilitando-os de fazer
a declaração de Imposto de
Renda. Estão em aberto com a
Receita Federal por falha da
empresa.
E para completar, o sindicato
exige o fim do atraso no repasse
dos valores das passagens dos
funcionários que têm direito à
folga de campo.  

O sindicato comunica à
direção da empresa PREHN
& PREN que o não
cumprimento das cláusulas
da Convenção Coletiva e da
CLT é uma falha gra-
ve, passivo de denúncia à
Delegacia Regional do
Trabalho. E até mesmo de
paralisação das atividades
na fábrica.
Além do mais, o sindicato
sempre buscou priorizar o
diálogo com a empresa,
mas tudo tem limite e a
paciência do trabalhador já
está chegando ao fim. 
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Se não melhorar, vai virar caso de polícia!



Diretor da Comunicação:
Bartolomeu Citeli

Texto e diagramação:
Assessoria de Comunicação

Fale conosco:
comunicacao.smsf@terra.com.br
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