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Assembleia amanhã, às 6h30,
na portaria da empresa

HYUNDAI - CAMPANHA SALARIAL

REAJUSTE SALARIAL: 2%
CARTÃO ALIMENTAÇÃO: R$ 410, com carga extra
em dezembro;
DESCONTO ALIMENTAÇÃO: mantido valor de R$
22,00/mês;
DESCONTO TRANSPORTE: mantido valor de R$
22,00/mês;
AUXÍLIO CRECHE: R$ 300 para crianças até 3 anos
e 11 meses.
ADICIONAL DE HORA EXTRA: 50%, de segunda a
sábado e 100%, aos domingos e feriados.
BANCO DE HORAS: Administrativo -todas as horas
extras realizadas de segunda a sexta, serão
computadas como Banco de Horas. Produção - para
as horas realizadas de segunda à sexta: 1ª hora extra
será remunerada com adicional de 50% e as demais
irão para Banco de Horas. Limites - 20 horas
negativas e 60 horas positivas para o administrativo
e produção. Acerto do Banco de Horas será feito
anualmente e com adicional de 50%.

REAJUSTE SALARIAL: 5%;

CARTÃO ALIMENTAÇÃO: R$ 500;

PISO SALARIAL: R$ 1.600;

JORNADA DE TRABALHO: 42h semanais;

ADICIONAL NOTURNO: 40%

LICENÇA MATERNIDADE: empresa cidadã (180 dias);

AUXÍLIO CRECHE: R$350;

Manutenção das cláusulas do acordo anterior,
não conflitantes com a proposta atual.

Não é surpresa para o sindicato
o comportamento das empresas
durante as negociações na cam-
panha salarial. E, como já era
previsto, com a nova legislação
trabalhista, ficou muito mais fácil
para as empresas conseguir flexi-
bilizar direitos históricos e as con-
quistas dos acordos coletivos, já
que agora o acordado prevalece
sobre o legislado.

O que quer dizer que, na prática,
mais do que nunca, o fortalecimento

Sindicato convoca a todos os trabalhadores da
Hyundai de Itatiaia para assembleia sobre o ACT

do sindicato se faz necessário.
No caso dos trabalhadores da
Hyundai, a empresa apresenta
uma proposta que traz no seu
bojo redução de alguns benefícios
já garantidos nos acordos
anteriores, como é o caso da
redução da bonificação de horas
extras.
O sindicato reafirma o seu
compromisso de representar,
organizar e mobilizar os
trabalhadores para maiores

conquistas. E não permitir que
as empresas precarizem ainda
mais os direitos dos trabalha-
dores metalúrgicos.
Assembleia será amanhã (quarta-
feira), dia 18/4, a partir das
6h30, na portaria da empresa,
para discussão e deliberação da
proposta apresentada pela
empresa.
Abaixo, a proposta que o sindicato
encaminhou à empresa e a contra
proposta oferecida por ela.
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