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Sindicato a
todos deseja
boas festas!

A partir do dia 19/12, o Sindicato
dos Metalúrgicos interrompe suas
atividades em razão das férias
coletivas dos funcionários. Retor-
nando a partir do dia 17/1/17.

Nos despedimos de 2016 reno-
vando nossas energias para en-
frentar o que ainda a por vir.

Sem dúvida, foi um ano muito di-
fícil, em que testemunhamos o
sacrifício de milhares de trabalha-
dores diante da crise econômica
que se instalou no país e que, até
agora, não dá sinais de melhora.

Não abrimos mão de nenhum
direito nem benefícios dos traba-
lhadores. E, mesmo diante deste
quadro, fechamos acordos que
garantiram a manutenção dos
direitos e benefícios conseguindo
a manutenção dos postos de
trabalho.

Fora tudo isso, tivemos que enca-rar
as investidas do governo na tentativa
de retirar direitos conquistados atra-
vés de tantas lutas históricas da
classe trabalhadora. E enfrentar ainda
duros golpes contra a democracia,
precarização dos contratos de traba-
lho e contra o patrimônio do povo
brasileiro, através da abertura do pré-
sal ao capital estrangeiro.

E ainda temos que encarar grandes
desafios como: reforma da previ-
dência e os ataques contra nossos
direitos sociais.

Mas, com certeza, não vamos desa-
nimar. Afinal, somos milhares de bra-
sileiros, com um vasto histórico de
lutas e de conquistas. E a nossa união
vai continuar fazendo a diferença!

LAND ROVER

“Combinado não
saí caro”

Na primeira negociação  com a
fábrica Land Rover, o Sindicato
dos Metalúrgicos reivindicou que
a empresa fizesse um estudo
para a criação e implantação de
um Plano de Cargos e Salários,
a ser apresentado ao sindicato
ainda em dezembro de 2016.

Mas, a empresa saiu na frente,
comunicando diretamente aos
seus funcionários da produção,

deixando as demais áreas, como
por exemplo a área de manu-
tenção em segundo plano.

Diante disso, o sindicato decidiu
cobrar da Land Rover a apre-
sentação da proposta às demais
áreas.

O respeito entre as partes deve
ser priorizado para que  ninguém
saia prejudicado.  Acordo foi fei-
to para ser cumprido!

“Estamos de             ”

O Sindicato dos Metalúrgicos
pediu à empresa o Laudo técnico
de Condições Ambientais de
Trabalho de todas áreas. E, até
o momento, a empresa ainda

não se manifestou.
Portanto, a direção do Sindicato
dos Metalúgicos lembra ao
responsável que ainda está
aguardando.

LAUDO TÉCNICO DE CONDIÇÕES
AMBIENTAIS DE TRABALHO - LTCAT

ASSÉDIO MORAL
Está crescendo o número de
reclamações denunciadas pelos
trabalhadores sobre a prática de
assédio moral nas instalações da
Jaguar/Land Rover.

Parece que está em todos os
níveis da empresa, do admi-
nistrativo ao pátio de produção.
O sindicato está investigando e
alerta que assédio moral é crime.




