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Itatiaia, 4/5/2018 - Boletim 1528.Informativo do Sindicato dos  Metalúrgicos do Sul Fluminense

Festa do Trabalhador:
em Porto Real e VR

SEB ARNO

Campanha
Salarial 2018

LAND ROVER

HYUNDAI
No próximo dia 8/5 (terça-feira), os
diretores do sindicato, Bartolomeu e
André, estarão reunidos com
representantes da Hyundai para nova
rodada de negociação sobre  as
propostas para o Acordo Coletivo
2018/2019.

O sindicato tem a expectativa de que
a proposta avance no sentido de
garantir um reajuste digno e melhorias
nos benefícios para os trabalhadores.

Após o impacto negativo das me-
didas de ajuste tomadas pela Land
Rover, o sindicato aguarda o pro-
nunciamento da empresa para
discutir a renovação do Acordo
Coletivo.

Diga-se de passagem, a expectativa
é de que essa negociação traga um
impacto positivo para os metalúrgicos
da empresa.

Em reunião, realizada com os
diretores do sindicato, Bartolomeu
e Andre, nesta quinta-feira (4), a
empresa apresentou uma proposta
para o Acordo Coletivo 2018/19.

VEJA A PROPOSTA ABAIXO:

>REAJUSTE SALARIAL: 2%

>PLR: R$ 1800, com 100% do
alcance das metas, sendo pago em
duas parcelas. A 1ª parcela no dia
30/6 e a 2ª parcela no dia 28/2/19.

>Cartão alimentação: R$ 165/mês.

O sindicato está levando a proposta
ao conhecimento dos trabalhadores
para que seja debatida.



FICHA DE SINDICALIZAÇÃO
Nome

Data de nasc.____/____/____   CPF  RG

End.                   Nº                 Comp.

Bairro                                         CEP  Cidade                     UF

Tels.                                                             e-mail

Empresa  Matrícula  Data de adm.____/____/____
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

IMPORTANTE: fortaleça o seu sindicato e
ainda participe das festas e sorteios.

Ainda dá tempo. Preencha a ficha abaixo,
entregue na hora e retire sua cartela

Metalúrgicos se reúnem na Praça
Juarez  Antunes no Dia do Trabalhador

Ato unificado, reune as principais
centrais sindicais, representantes
de movimentos sociais e partidos
políticos em ato realizado na
Praça Juarez Antunes, em Volta
Redonda.

Sindicalistas representantes de
várias categorias  também estão
unificados em torno de uma
pauta comum de interesse da
classe trabalhadora, como uma
política econômica de geração

de empregos e renda, defesa da
seguridade e da Previdência Social
pública, o fim da lei do conge-

lamento de gastos e a revogação
da Reforma Traba-lhista, consig-
nada na Lei 13.467/17.

OBS: APRESENTE O SEU CONTRA-CHEQUE


