
Filiado a:

Resende, 16/3/2018 - Boletim 1513.Informativo do Sindicato dos  Metalúrgicos do Sul Fluminense

Relacione abaixo cinco (5) reivindicações que você quer que o sindicato inclua na
pauta de negociação para o Acordo Coletivo de Trabalho 2018/2019:

NISSAN - CAMPANHA SALARIAL 2018 - PESQUISA

Sindicato consulta
metalúrgicos para

pauta de negociação
A partir de hoje, o sindicato dos
Metalúrgicos do Sul Fluminense
inicia a campanha salarial 2018
na Nissan, que garantirá reajustes
e benefícios no Acordo Coletivo
2018/2019.

Diferentemente dos últimos anos,
que o início da campanha salarial
se deu em momento de crise, hoje,

as empresas vivem um momento
melhor, com aumento no volume
de produção e com boas perspec-
tivas para o ano.

É desta forma, que o sindicato
estará consultando os trabalha-
dores para saber quais serão as
principais reivindicações que farão
parte da pauta, com ítens econô-

micos, sociais e sobre melhores

condições de trabalho.

A direção do sindicato ressalta

ainda a importância da parti-

cipação dos trabalhadores res-

ponderem a pesquisa, que estará

sendo recolhida nas urnas, nas

portarias da empresa.
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FICHA DE SINDICALIZAÇÃO
Nome

Empresa                   Data de admissão

End.                   Nº                 Comp.

Bairro                                                                 CEP

Cidade                                   UF            Tels.                        e-mail

Autorizo o desconto em folha dos pagamentos de contribuições devidas por mim em favor do Sindicato dos
Metalúrgicos sobre o meu salário, inclusive o 13º salário, ficando filiado por tempo mínimo de seis meses.

_______________________, _______ de ____________________ de ______.

____________________________________                                              ________________________________
    assinatura do trabalhador                                                                     diretor/funcionário responsável

Acabamos de dar o ponta pé
inicial na nossa campanha
salarial 2018, desta vez, em
um novo momento para os
trabalhadores metalúrgicos.
Sabemos que mais do que
nunca, patrões e empresas
estão loucos para cortar direitos
e sugar ainda mais o traba-
lhador. Por isso, desde já,
estamos nas portas de fábrica
passando para os trabalhadores
qual é a nossa posição e
procurando ouvir as reivindica-

Unidos e fortes rumo à
campanha salarial

ções da categoria.

É bom ficar claro às empresas
que não vamos aceitar NE-
NHUM DIREITO A MENOS.
Ou seja, qualquer item da
Reforma Trabalhista que a em-
presa queira implantar terá que
ser discutido, negociado e apro-
vado pelos trabalhadores, atra-
vés do sindicato.

Não vamos aceitar nada que
precarize mais as relações de
trabalho e nem ameaças de

demissão. Só vamos negociar
sobre propostas que tiverem
bom senso e que sejam de
interesse do trabalhador.

Nós, da atual diretoria, esta-
remos unidos e, como sempre,
firmes em garantir AVANÇOS
REAIS nas condições de traba-
lho e salário dos metalúrgicos.
Estes são os nossos com-
promissos nesta luta que se
inicia hoje.

FIRMES E FORTES NA LUTA!

FORTALEÇA O SEU SINDICATO. SINDICALIZE-SE!
SINMETAL-SF A VERDADEIRA TRINCHEIRA DE LUTA DO TRABALHADOR


