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Informativo do Sindicato dos Metalúrgicos do Sul Fluminense Porto Real, 26/04/2013.

Trabalhadores da Peugeot
dizem um grande NÃO
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Em votação realizada na última quarta-feira, dia 24, os
funcionários da Peugeot mostraram uma grande insatisfação
com a proposta apresentada pela empresa para o Acordo
Coletivo 2013/2014. Dos 3386 votantes, 96% foram contra.

O sindicato também acredita que a empresa tem plenas
condições de oferecer mais aos trabalhadores e, agora,
aguarda a Peugeot para uma nova reunião. Até o fechamento
deste boletim, a empresa não havia entrado em contato.

Confira o resultado:
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Brancos - 3 votos           ::           Nulos - 30 votosBrancos - 3 votos           ::           Nulos - 30 votosBrancos - 3 votos           ::           Nulos - 30 votosBrancos - 3 votos           ::           Nulos - 30 votosBrancos - 3 votos           ::           Nulos - 30 votos
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