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NO VERSO, VEJA AS PRINCIPAIS MUDANÇAS NA LEI TRABALHISTA >

Comissão de PLR será
eleita na próxima semana

GRUPO SEB-ARNO

Na semana que vem, os traba-
lhadores da Arno poderão se
inscrever para disputar a repre-

VEJA ABAIXO OS CRITÉRIOS E O CALENDÁRIO ELEITORAL:

sentação na Comissão de PLR
que vai definir seus indicadores
de PLR para o próximo ano.

LAND ROVER

HYUNDAI

O sindicato esteve reunido com
os trabalhadores, no último dia
2/8, para discutir a proposta
para renovação do acordo de
turno.
A proposta apresentada pela
empresa foi reprovada. E ela
se recusou a apresentar uma

O MPT (Ministério Público do
Trabalho) ingressou com um
pedido de indenização contra a
Hyundai-Rotem (Araraquara/
SP), o BNDES (Banco Nacional
de Desenvolvimento Econômico
e Social) e a construtora Athie
Wohnrath pela morte de um
trabalhador no canteiro de obras
da montadora em 2015. O valor
da indenização é de R$ 80
milhões.

Entre as irregularidades apontadas
pelos procuradores, estão a falta
de cumprimentos das normas de
segurança do trabalho e a
“quarteirização” de funcionários,
uso de ganchos improvisados para
manter os trabalhadores
suspensos e a falta de treinamento
dos operários envolvidos.

O acidente aconteceu no dia 2 de
outubro de 2015, em Araraquara
(SP), onde a Hyundai-Rotem
construiu sua fábrica de trens.

ELEIÇÃO SERÁ NO DIA 23/8, QUARTA FEIRA

Empresa é
condenada

a pagar
R$80 mi. de
indenização

nova proposta, encaminhando
ao sindicato uma nova tabela
de horário para os trabalhadores
da manutenção.
Na próxima semana, o sin-
dicato estará se reunindo com
os trabalhadores para juntos
decidirem o que fazer.

Trabalhadores discutem
acordo de turno

>Serão eleitos 3 representantes titulares e 3 suplentes, com
a apuração da seguinte forma: Titular: o mais votado de cada
área mencionada acima (independente do turno); e Suplente:
o 2º mais votado de cada área mencionada acima (inde-
pendente do turno).

>São três áreas envolvidas: Linha de Montagem (liquidifi-
cador, batedeiras, Maq. de Lavar e Ferro), Linha de Montagem
(Ventilação) e Injeção de Plásticos.

>21 e 22/8: inscrição, na entrada da fábrica (recepção).

>23/8: eleição. Votação será na entrada dos turnos: 3º T às
22h30, 1º T às 6h e 2ºT às 14h15. Resultado será publicado
após finalização da apuração dos 3 turnos.

>29/8: reunião da Comissão eleita, com participação do sindicato.




