
TRABALHADORES E TRABALHADORAS DA HYUNDAI

O Sindicato dos Metalúrgicos, após
tanta insatisfação entre os trabalha-
dores da Hyundai sobre a falta de pro-
postas para o acordo coletivo e do
PPR, convoca um ato de mobilização
nessa sexta-feira, hoje, às 6h, para de-
cidir quais as ações que serão toma-
das daqui pra frente.

Medidas vêm sendo tomadas em bus-
ca de soluções para o enfrentamento
da crise, evitando o desemprego e o
caos social. Assim sendo, o sindicato
vem buscando, junto as empresa da
região, resolver as dificuldades da
melhor maneira possível, sempre
priorizando o diálogo e ações que
possam preservar os direitos e o em-
prego dos trabalhadores.

Infelizmente, a Hyundai, que enfren-
ta a mesma crise que todos, tem tido
uma postura totalmente unilateral.
Logo no início do ano, ela solicitou a
prorrogação da data-base, alegando
dificuldades naquele momento. O
que foi aceito pelos trabalhadores e
pelo sindicato. Porém, o prazo já se
esgotou e a até agora não foi criada
uma agenda para dar início às nego-
ciações.

Essa falta de compromisso com os
seus funcionários vem gerando um
desconforto nas relações, deixando
claro que a empresa não está dando

RESISTIR PARA GARANTIR!
Queremos discutir reajuste

dos salários e benefícios
Sindicato convoca os trabalhadores à paralisação

hoje,  7/8, às 6h, na portaria da empresa

a devida atenção e o respeito mereci-
do ao tema de interesse da categoria.

O sindicato tomou conhecimento que,
mesmo diante da pandemia, a produ-
ção está indo de “vento em popa”. E
que, mesmo antes da rejeição da re-
novação do banco de horas pelos fun-
cionários, já eram praticadas horas ex-
tras quase todos os dias. Agora, após
a diminuição das vendas, a empresa
vem insistindo em realizar, mais uma
vez, a votação do banco de horas, exi-
gindo produção a qualquer custo.

O sindicato é totalmente contrário a
essa postura da empresa, que vem se
negando a negociar o reajuste nos

salários e benefícios para o Acordo
Coletivo e a PPR. Também deixa cla-
ro que não aceita nenhum tipo de re-
taliação ou intimidação. E reforça ain-
da o seu compromisso na luta pelos
interesses dos trabalhadores, embo-
ra priorize sempre o diálogo na busca
de soluções que tenham o objetivo de
preservar a qualidade de vida e de
trabalho.

Importante ressaltar que nos últimos
três anos algumas trocas na gestão
do RH tem sido fator que implica mui-
tos problemas nas relações do dia a
dia. Recursos humanos deve ter a fun-
ção de intermediar conflitos de inte-
resse entre os seus.

NOVO TELEFONE DO DEPTO.
JURÍDICO: (24)99225.9009

ORGANIZAR PARA AVANÇAR!


