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Aberto o calendário
sobre o PPR e jornada

aos sábados

GRUPO SEB-ARNO LAND ROVER

Hyundai | Puro descaso
Até o fechamento da edição deste boletim, a Hyundai
não deu retorno sobre a devolução do Acordo Coletivo.

No dia 25/7, o Sindicato dos Metalúrgicos encaminhou
à empresa o Acordo Coletivo 2018/2019, já revisado
pelo seu departamento jurídico. De lá pra cá, já foram
feitas várias cobranças e, até agora, não houve  retorno
da empresa. E isso vem dificultando o registro do Acordo
no Ministério do Trabalho.

A direção do sindicato leva fé que a empresa não esteja
descumprindo nenhuma cláusula e tenha a clareza
que a falta de assinatura do acordo e de seu registro é
prejudicial tanto aos trabalhadores quanto à própria
empresa. Dá pra entender?

Desde a aprovação do Acordo
Coletivo de Trabalho, em que ficou
definido que seria discutido mais
a frente à formação da Comissão
de PPR e a Comissão para a
discussão sobre a Jornada de
Trabalho aos Sábados, o sindicato
vem, insistentemente, cobrando
da empresa o início dessas
discussões.

Na semana passada, finalmente,
em conversa com o representante
da empresa, ficou estabelecido
um calendário para o
encaminhamento da pauta.

Comissão para PPR/2018
3 a 6/9 – Inscrições para a comissão
10/9 – Eleições
13/9 – 1ª reunião com a comissão

Banco de Horas – Administrativos
12/9 - apresentação
Implantação: 16/9

Jornada de trabalho aos sábados
Início: após a definição dos indi-
cadores do PPR será formada
comissão para discussão do tema.
Previsão para a última semana de
setembro.

SOB NOVA DIREÇÃO
Os diretores do sindicato, Silvio
Campos, Bartolomeu e André, se
reuniram com o novo diretor da
fábrica em Itatiaia, João Batista
Mattosinho Filho, que se colocou
à dispoisção do sindicato para
receber reivindicações dos
trabalhadores.

LAY-OFF
Semana passada, os trabalhadores
que estavam afastados por Lay-
Off (FAT) retornaram as suas
atividades normais. Apesar da
preocupação entre trabalhadores
quando se fala em Lay-Off, a
empresa vem cumprindo os
compromissos assumidos.




