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CAMPANHA SALARIAL 2017 - HYUNDAI

Hyundai retoma
negociações com o

sindicato sobre o ACT
Nesta semana, o sindicato e a empre-
sa voltaram a se reunir para uma nova
discussão sobre o Acordo Coletivo.

Apesar de todas as dificuldades já
encontradas, expostas e discu-
tidas, o sindicato insistiu para que
a empresa apresentasse uma
proposta com alterações que fossem
significativas do ponto de vista
econômico. Já que a crise não
atinge só as empresas mas também
os trabalhadores.

A votação será amanhã, dia 23/6, a
partir 6h30, na entrada da empresa

VEJA A PROPOSTA ABAIXO:
REAJUSTE SALARIAL: 4%, retroativo a maio de 2017;
Antecipação da 1ª parcela do 13º salário a ser pago dia 7/7 (opcional);
PPR 2017: parcela fixa de R$ 2.000, a ser paga dia 7/7. Não haverá desconto do
IRPF na parcela fixa. Na ocasião do pagamento da parcela variável, o cálculo para
retenção  do imposto será realizado, somando o valor da parcela fixa já recebida.
CARTÃO ALIMENTAÇÃO: R$ 400,00/mês. E, em dezembro, crédito de R$ 800 e
cesta natalina;
PLANO DE SAÚDE: com as mesmas regras de coparticipação (20% colaborador
somente em caso de uso) e sem cobrança de mensalidade fixa para titulares e
dependentes;
PLANO ODONTOLÓGICO: sem cobrança de coparticipação e sem mensalidade fixa
para titulares e dependentes;
Manutenção dos descontos atuais para o TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO;
BOLSA DE ESTUDOS: R$ 200 para 20% do efetivo;
GRATIFICAÇÃO CASAMENTO: R$ 1.000 para 1º registro civil (não se aplica a união estável).

Pesquisas
mostram que
população é

contra
“reformas”

Enquete do PMDB na internet  sobre a
reforma da Previdência  apontou que 96%
das quase 40 mil respostas foram para
opção “contra” e apenas 2% se a favor.

Também em maio, o Datafolha fez 2.781
entrevistas, em 172 municípios, e o
resultado mostrou que 71% dos brasi-
leiros são contra essa reforma . Em
todos os grupos sociodemográficos, a
maioria das pessoas se posicionou
contra as mudanças, sendo que esse
grupo teve representação de 73% entre
as mulheres, de 74% entre brasileiros
que ganham entre 2 e 5 salários
mínimos, de 76% entre jovens de 25 a
34 anos e de 76% com ensino superior.

Também na mesma linha, a pesquisa
DataPoder360, que entrevistou 2.157
brasileiros em 243 municípios no mês
de maio, demostrou que 66% deles são
contra a reforma da Previdência e 62%
são contra a reforma trabalhista.

Portanto, está claro que a sociedade
brasileira está contra os ataques aos
direitos dos trabalhadores. Entretanto,
o parlamento segue ignorando os cida-
dãos em clara afronta aos conceitos de
representação e coletividade.

Alengando não ter mais condições
de avançar sem que tenha que fazer
ajustes de pessoal, ou seja, dimi-
nuição no quadro de funcionários,
a empresa apresentou uma pro-
posta que, segundo ela, vai manter
os postos de trabalho e as con-
dições atuais.

O Sindicato dos Metalúrgicos le-
vará à votação nesta sexta-feira (23/
6), a partir das 6h30, na portaria
de entrada da empresa.


