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LAND ROVER

HYUNDAI

Horas extras
Com aumento na produção, algu-
mas empresas da região já apre-
sentam novas perspectivas, com
aumento, embora tímido, no volume
de suas vendas.

Todos devem lembrar que, no pri-
meiro semestre deste ano, o sindi-
cato discutia com as empresas
layoff e manutenção de emprego,
sem muitas perspectivas. O principal
objetivo do sindicato era criar
formas de negociação no sentido
de defender a manutenção dos
empregos, sem abrir mão dos
direitos e benefícios já conquistados,
entre outros recursos, que evitassem
também que as empresas
fechassem suas portas.

Agora, já no segundo semestre,
muitas empresas já apontam um
momento mais favorável, estão
cancelando licenças remuneradas,
PPE, FAT, o que significa que as
perspectivas para o próximo ano
são melhores. Já se comemora
novas contratações.

Se esse comportamento do
mercado se mantiver, com certeza,
será um bom momento para a
próxima campanha salarial, com
novos objetivos a serem alcançados
e benefícios conquistados para os
trabalhadores.

A diretoria deste Sindicato deseja
momentos de confraternização e paz
nos lares dos metalúrgicos e que
2018 chegue repleto de esperanças
e vitórias no enfrentamento dos
novos desafios!

Por dentro das empresas...

Sem Layoff...

GRUPO SEB-ARNO

Balanço favorável

Melhores
dias estão
chegando

O Grupo SEB-ARNO, a empresa
mais jovem da base, que iniciou
suas atividades no ano passado,
veio crescendo e gerou centenas
de postos de trabalho.
Assinou os seus primeiros acordos
coletivos, de trabalho e de PLR,
com eleição da sua comissão de
PLR, aprovando critérios e valores,
que terá a sua segunda parcela

quitada em janeiro.

Também houve a mudança no
horário do terceiro turno, atendendo
os interesses dos trabalhadores,
entre outras conquistas, com melho-
rias nas condições de trabalho.

Outra boa notícia, é que a cesta de
Natal será entregue ainda na
primeira quinzena de dezembro.

Após várias reuniões com o sin-
dicato, a Land Rover confirmou
que não vai usar o layoff. A em-
presa vem trabalhando para rea-
locar a mão de obra excedente
em projetos, fazendo locações
necessárias para evitar demissões.
O sindicato vem acompanhando
desde junho, quando foram fina-
lizadas as negociações do acordo
coletivo. A informação é que a
maioria das demissões ocorridas

foram atendendo aos pedidos de
demissão. Outro ponto da pauta,
confirmado na última reunião, foi
a entrega da cesta de Natal, que
será no próximo dia 1/12, tam-
bém uma das conquistas para os
trabalhadores.
A empresa confirmou ao sindicato
a necessidade de trabalhar um
sábado para recuperar a produção.
O sindicato reivindicou o paga-
mento dessas horas como extras.

Os trabalhadores da Hyundai
continuam  questionando o volu-
me de horas extras.
Existe um banco de horas apro-
vado pelos trabalhadores, com
regras estabelecidas em um mo-
mento em que era necessário para
manutenção dos empregos e
garantia da sobrevivência da

empresa. Com o aumento da pro-
dução, que gerou horas extras, o
sindicato procurou negociar a nova
situação e reivindicou o pagamento
de parte dessas horas extras.
A empresa ficou de analizar. Até o
fechamento deste boletim (às 12h)
não houve uma posição oficial da
empresa.



Participe do 8º Natal
Metalúrgico

A reforma trabalhista já traz
prejuízos para o trabalhador. E o
Sindicato dos Metalúrgicos já
vem se antecipando e enfren-
tando os patrões, que já querem
implantar as mudanças. Agora,
mais do que nunca, o papel do
sindicato se mostra essencial na
vida dos trabalhadores contra a
precarização dos direitos.

Agora, você que ainda não é

sindicalizado, aproveite este
momento. Ajude a garantir os
seus direitos e fortaleça a luta do
sindicato. Até mesmo quem
discorda do sindicato tem que ser
sócio se quiser mudar. Porque
para votar e ser votado somente
associado.
Trabalhador que não é sindicalizado
é presa fácil do patrão!

Participe do 8º Natal Metalúrgico.

Além de fortalecer a luta em
defesa dos seus direitos, estará
concorrendo a 65 mil reais em
poupanças e prêmios extras.

Quem é sindicalizado poderá
pegar sua cartela em uma das
sedes do sindicato ou no dia,
hora e local do evento. E quem
ainda não é associado, poderá
fazê-lo também, basta apre-
sentar o seu contra-cheque.


