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Sul Fluminense, 12/4/2016 - Boletim 1310.Informativo do Sindicato dos  Metalúrgicos do Sul Fluminense

Sindicato dá  pontapé
inicial e quer ouvir
você, trabalhador!

LAND ROVER - CAMPANHA SALARIAL

Pauta de reivindicação será retirada das sugestões dos trabalhadores;

--------------------------------------------------------------------------------------------
Cite itens que você gostaria que estivesse na pauta de
reivindicação para o Acordo Coletivo 2016/2017:

corte aqui

O Sindicato dos Metalúrgicos do Sul Fluminense deu o pontapé inicial à Campanha Salarial
2016 na Land Rover. E, para elaborar a pauta de reivindicações, está realizando uma pesquisa
na base para que cada trabalhador possa sugerir os itens que deseja que conste nesta pauta.
“Sabemos que o momento é difícil para negociação, mas vamos continuar defendendo
os empregos, por mais conquistas e melhorias para os metalúrgicos da nossa região”,
afirma o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos, Silvio Campos.

O sindicato manterá os trabalhadores da Land Rover informados de todo processo das
negociações do Acordo Coletivo 2016/17. Responda a pesquisa e entregue a um diretor do
Sindicato dos Metalúrgicos.



Diretor da Comunicação:
Bartolomeu Citeli
Texto e Programação visual:
Assessoria de Comunicação
Fale conosco:
sindmetalsf@sindmetalsf.org.br
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O Sindicato  promoveu um encontro
com representante do poder público
do Estado, deputado Edson
Albertassi, e representantes das
empresas Peugeot, MAN Latino
América, Companhia Siderúrgica
Nacional e a Nissan, além do
presidente da Força Sindical do Rio
de Janeiro, Carlos Fidalgo, para a
criação do Fórum Regional para
Criação de Alternativas no Combate
à Crise.

O fórum foi criado no sentido de
reunir esforços com empresas do
setor para criar alternativas reais na
retomada do crescimento no Sul
Fluminense e no combate ao
desemprego.

Sindicato participa da posse
dos membros da primeira CIPA

O sindicato participou da posse dos primeiros integrantes da
Comissão Interna de Prevenção de Acidente (CIPA), da Fábrica da
Land Rover, em Itatiaia. Tomaram posse sete membros da comissão.
Para Silvio Campos, presidente do Sindicato dos Metalúegiucos, o
dia foi histórico. “É a primeira Cipa da fábrica. O trabalho da
comissão é fundamental para segurança e bem-estar dos
trabalhadores”, ressalta. Fórum é criado

para discutir
alternativas a
crise na região

O TAMANHO
DO NOSSO
RESULTADO
PROVÉM DE

NOSSA
ORGANIZAÇÃO.

>>FILIE-SE E
PARTIICIPE DO
SINDICATO<<

MOMENTO HISTÓRICO


