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PRADA - CAMPANHA SALARIAL 2018

Greve: sindicato
agradece a união e
confiança de todos

RESISTIR PARA GARANTIR: esse foi o caminho
para garantir vitória na mobilização organizada

em torno das negociações sobre o PPR

A direção do Sindicato dos
Metalúrgicos já solicitou a em-
presa o agendamento da
reunião que deverá tratar das
negociações sobre o Acordo
Coletivo de Trabalho 2018/19.
A campanha salarial no Sul
Fluminense deste ano rei-
vindica, além da reposição das
perdas salariais calculadas pelo
INPC pleno, está buscando
também um índice de aumento
real. Além do reajuste e me-

Próximos passos
para um ACT vitorioso

lhorias nos benefícios.
“Este ano, a nossa luta está
focada em garantir algum ga-
nho extra para o trabalhador,
já que sabemos que o país tem
enfrentado tempos difíceis e
que vem afetando diretamente
o bolso dos trabalhadores. E
para uma campanha salarial
vitoriosa é preciso a parti-
cipação, organização e união
de todos”, mobiliza Silvio
Campos.

Trabalhadores da PRADA enfren-
taram uma semana de luta e
resistência à política autoritária
da empresa, durante as negocia-
ções sobre o Acordo do PPR.
O sindicato agradece a todos os
trabalhadores que participaram
ativamente de todo processo. A
massiva paralisação e persis-
tência dos trabalhadores foi o
que garantiu um resultado mais
justo. Levando o impasse até a
Justiça, no Rio de Janeiro, para

que a empresa melhorasse a  pro-
posta para aprovação do PPR.

Trabalhadores
elegem seus

representantes
na CIPA

Após o adiamento das
eleições da Comissão
Interna de Prevenção de
Acidentes - CIPA, por
irregularidades denun-
ciadas pelos trabalhado-
res aos representantes do
sindicato, os metalúr-
gicos da PRADA pude-
ram votar e eleger os
seus representantes.

Entre as irregularidades, a
falta de transparência e a
falta de divulgação dos
prazos para inscrição. As
eleições ocorreram na
última terça-feira (31/7),
elegendo seis titulares e
cinco suplentes.

Veja abaixo, a relação de
eleitos:

TITULARES: HELDER DE
OLIVEIRA ALMEIDA, JUCIÊ
CUNHA MACIEL, FABRÍCIO
DE MORAES, REGINALDO
DA SILVA ALVES, OSVALDO
DOS SANTOS ALVES E
MARCUS VINICIUS DE S.
SILVA. SUPLENTES: MARCO
ANTONIO GONZAGA RAMOS,
JONATHAN CHISTIAN DE
OLIVEIRA SILVA, ROGERIO DE
A. COSTA, WANDERSON
ROBERTO DA SILVA E
GISELLE ALMEIDA ALVES.




