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Após duas semanas da última
votação, quando os trabalha-
dores recusaram a proposta,
representantes da Hyundai
voltam à mesa de negociação
com o sindicato para discutir
uma nova proposta (ver abaixo)
para renovação do Acordo
Coletivo 2019/2020.
Mais uma vez, alegando suas
dificuldades, ressaltando a
sazonalidade do mercado devi-
do a situação econômica do
país, a Hyundai faz uma nova
proposta e se propõe a defendê-
la com seus trabalhadores.
O representante do sindicato
entende a situação, mas con-
tinua defendendo a bandeira
de “nenhum direito a menos”.
E reafirmando a sua posição
em defesa dos direitos con-
quistados e da valorização
dos profissionais
O sindicato levará à votação
nessa próxima quinta-feira, dia
6/6, das 6h às 9h, na portaria
da empresa.

Hyundai apresenta nova
proposta para renovação do

ACT e do banco de horas

HYUNDAI | CAMPANHA SALARIAL 2019

Sindicato vai realizar nova votação na próxima quinta-
feira (6/6), das 6h às 9h, na portaria da empresa

REAJUSTE SALARIAL: 3,5%, retroativo a maio;
ABONO: R$ 1 mil no cartão, a ser pago em única parcela
para todos os trabalhadores, caso sejam atingidas as
metas de produção de 1000 máquinas ou atingimento
das metas de venda, com mínimo acima de 90%;
CARTÃO ALIMENTAÇÃO: R$ 500, retroativo a maio. E
uma carga extra no mesmo valor a ser paga em
dezembro;
ADIANTAMENTO DE 50% DO 13º SALÁRIO (opcional): a
ser pago no dia 15/6;
BANCO DE HORAS: renovação nas mesmas bases do
acordo anterior. (votação em cédula separada)

VEJAM AS PROPOSTAS DA EMPRESA:



O STF aprovou nesta quarta, 29,
uma ADI (Ação Direta de
Inconstitucionalidade) de autoria
da Confederação Nacional dos
Trabalhadores Metalúrgicos e
derrubou um trecho da reforma
trabalhista que admitia que
grávidas e lactantes desempe-
nhassem atividades insalubres.

O STF considerou inconstitucional
exigir a apresentação de atestado
médico para a gestante ser
afastada de atividades insalubres.

Com a decisão, fica valendo a
regra anterior. Com o texto antigo
da Consolidação das Leis do
Trabalho (CLT), antes da reforma
aprovada em 2017, a gestante
deverá ser afastada de atividades
e locais insalubres, devendo ser
realocada em outro tipo de serviço.
Não sendo possível, a empregada
será afastada e terá direito a
receber salário-maternidade.

Nas palavras do presidente do
sindicato, Silvio Campos: “A jus-
tiça prevaleceu e a proteção à
maternidade, às mulheres e às
crianças. Os interesses econô-
micos não podem trazer retro-
cessos sociais, não podem causar
assédio moral nas relações de
trabalho nem colocar em risco a
vida, a saúde e o bem-estar das
pessoas. Esta é mais uma bata-
lha vencida.

STF suspende
norma que
admite que

grávidas
trabalhem em

áreas insalubres

A direção do Sindicato dos
Metalúrgicos do Sul Flumi-
nense está reunindo outras
entidades sindicais e movi-
mentos sociais da região para
a mobilização da greve geral,
que vai acontecer no dia 14/
6, em protesto à reforma da
Previdência.

A greve geral está sendo
convocada pelas centrais sin-

Metalúrgicos se unem
a outras categorias
para a Greve Geral

dicais, que se uniram na ten-
tativa de barrar a reforma da
Previdência, um duro golpe
na Constituição e nos direitos
dos trabalhadores, que vai
prejudicar toda a classe tra-
balhadora. E nos próximos
dias os metalúrgicos deverão
receber um panfleto de escla-
recimento e de convocação
da greve. Fiquem atentos!

Senado aprova regras que
endurecem o acesso a

benefícios previdenciários
A medida provisória cria pro-
grama de revisão de benefícios
do Instituto Nacional do Seguro
Social (INSS). O texto exige
cadastro do trabalhador rural e
restringe o auxílio-reclusão aos
presos do regime fechado.
Também está na pauta a MP
872/19, que estende até
dezembro de 2020 o prazo de
pagamento de gratificações
destinadas a servidores

requisitados pela Advocacia-
Geral da União (AGU).
Consta ainda da agenda de
votações do plenário a MP 867/
18, que prorroga o prazo de
adesão do produtor rural ao
Programa de Regularização
Ambiental. Senadores critica-
ram o fato de a Câmara consu-
mir quase todo o prazo de 120
dias previsto para a votação
destas matérias.


