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Hyundai apresenta proposta
para Acordo Coletivo 2013/2014

Em reunião realizada ontem (9), na sede do sindicato, em Resende, com representantes da
empresa, a Hyundai apresentou uma proposta contemplando INPC e aumento real de salário,
além de outros itens. Sabemos que em novembro do ano passado a empresa antecipou um
reajuste de 7%, e agora haverá uma complementação, segundo os seguintes critérios:

- P- P- P- P- Para os salários até R$ 6.500ara os salários até R$ 6.500ara os salários até R$ 6.500ara os salários até R$ 6.500ara os salários até R$ 6.500, o percentual é de 9%. Como 7% já foram dados, a
complementação será de 2%.

- P- P- P- P- Para salários superiores a R$ 6.500ara salários superiores a R$ 6.500ara salários superiores a R$ 6.500ara salários superiores a R$ 6.500ara salários superiores a R$ 6.500, o reajuste será de R$ 130, visto que o percentual
de 7% já foi dado em novembro.

VVVVVeja os outros itens da proposta:eja os outros itens da proposta:eja os outros itens da proposta:eja os outros itens da proposta:eja os outros itens da proposta:
- Piso salarial- Piso salarial- Piso salarial- Piso salarial- Piso salarial - R$ 918,25 para trabalhadores abaixo do nível técnico; R$ 1.079,83 para os técnicos
- Horas extras- Horas extras- Horas extras- Horas extras- Horas extras - de segunda a sexta-feira, 70%; sábados, domingos e feriados, 100%
- Cartão alimentaçãoCartão alimentaçãoCartão alimentaçãoCartão alimentaçãoCartão alimentação - R$ 200 (fornecido para os que recebem salário de até R$ 5.000)
- PLR- PLR- PLR- PLR- PLR - será negociada em separado, com auxílio da comissão de empregados.
- Insalubridade- Insalubridade- Insalubridade- Insalubridade- Insalubridade - será paga de acordo com a legislação para trabalhadores expostos a situações

anormais
- Bolsa de estudos de inglêsBolsa de estudos de inglêsBolsa de estudos de inglêsBolsa de estudos de inglêsBolsa de estudos de inglês - no valor de R$ 300 para 10% do efetivo da empresa
- Gratificação de casamentoGratificação de casamentoGratificação de casamentoGratificação de casamentoGratificação de casamento - R$ 1.000, em caso de primeiro casamento em cartório
- Plano de saúde- Plano de saúde- Plano de saúde- Plano de saúde- Plano de saúde - redução no valor da co-participação, de 30% para 20%
- V- V- V- V- Valealealealeale-transporte-transporte-transporte-transporte-transporte - desconto mensal de R$ 22
- Alimentação- Alimentação- Alimentação- Alimentação- Alimentação - será fornecida aos trabalhadores, com desconto mensal de R$ 22
- Recrutamento interno - Recrutamento interno - Recrutamento interno - Recrutamento interno - Recrutamento interno - a empresa, quando ocorrerem vagas em seus quadros,
procurará divulgá-las junto aos empregados potencialmente qualificados,
dando-lhes oportunidade de promoção e crescimento profissional.

A votação será na próxima
quarta-feira, dia 15, a partir

das 7h30, na portaria de
entrada dos funcionários.
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novembro, além de piso salarial, cartão alimentação e outros itensnovembro, além de piso salarial, cartão alimentação e outros itensnovembro, além de piso salarial, cartão alimentação e outros itensnovembro, além de piso salarial, cartão alimentação e outros itensnovembro, além de piso salarial, cartão alimentação e outros itens
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Trabalhador unido, sindicato forte!
Preencha a ficha de sindicalização e faça parte do Sindicato dos Metalúrgicos do Sul Fluminense, a verdadeira trincheira

de luta do trabalhador. Sendo sindicalizado, você tem direito a diversos benefícios e convênios.
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