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Trabalhadores da WHB, nesta terça-
-feira (04 de dezembro) você tem um 
compromisso muito importante para o 
seu futuro. Fique atento, participe e vote! 

Neste dia, na entrada dos turnos, o 
Sindicato dos Metalúrgicos da Grande 
Curitiba (SMC) estará na porta de 
fábrica liderando uma assembleia e 

ATENÇÃO TRABALHADORES DA WHB!

ESPECIAL WHB
D E Z E M B R O  D E  2 0 1 8

NESTA TERÇA-FEIRA (04/12) TEM 
ASSEMBLEIA PARA APROVAR OU REJEITAR 

A PROPOSTA DE ACORDO DA EMPRESA

A ASSEMBLEIA 
SERÁ EM PORTA 
DE FÁBRICA 
NA ENTRADA 
DOS TURNOS 
E A VOTAÇÃO 
SERÁ FEITA POR 
ESCRUTÍNIO 
SECRETO 

ASSEMBLEIA IMPORTANTE!
04 DE DEZEMBRO

NA ENTRADA DOS TURNOS
NA PORTA DE FÁBRICA DA WHB

Amigo trabalhador, a WHB apresentou sua proposta de data-base para 
dois anos (2018/19). Agora é a sua vez de dar a palavra final se concorda 
ou não concorda com o que foi oferecido. Estaremos na porta de fábrica 
para ouvir a sua vontade e seguir firme nesta luta por avanços.
Como sempre, só quem luta conquista!

Sérgio Butka, presidente do SMC.

apresentando a proposta de acordo 
salarial oferecida pela empresa aos 
trabalhadores (veja mais detalhes no 

verso). Neste dia e horário todos os 
trabalhadores da WHB estão convoca-
dos a participar, ouvir a proposta e tirar 
todas as dúvidas sobre ela. 

Após a assembleia, todos os traba-

lhadores deverão analisar essa proposta 
apresentada e participar da votação, 
dizendo se aprovam ou rejeitam o que 
foi oferecido pela empresa. A votação 
será feita com todos os trabalhadores 
de forma secreta (dentro da empresa) e 
o resultado será divulgado assim que, no 
mínimo, 70% dos trabalhadores votarem. 

PARTICIPE E VOTE!



ATENÇÃO TRABALHADOR(A) DA WHB!

CONFIRA A PROPOSTA DE ACORDO 
OFERECIDA PELA WHB

2018/2019
• Aumento Salarial 01/12/2018: 5%;
• Vale-mercado reajustado em 01/12/2018 em 5%;
• Teto do Vale-mercado reajustado em 5%;
• Disponibilização de uma segunda opção de Plano Médico valor mais 

acessível (CLINIPAM) – apresentação da proposta aos funcionários 
no dia 3 e 04/12/2018;

• O piso inicial praticado atualmente será congelado por 2 anos para as 
novas contratações e será reajustado após 12 meses da contratação.

2019/2020
• Aumento Salarial 01/12/2019: INPC + 1,5%
• Vale-mercado reajustado em 01/12/2019 em INPC + 0,5%
• Teto do Vale-mercado reajustado em INPC + 0,5%
• 13% dos salários de dezembro/2019 para o fundo de qualificação 

profissional (divididos em 04 vezes a partir de Março/2020 - 
Junho/2020 - Agosto/2020 e Outubro/2020).

Quem fez a contribuição sindical 
em 2018 não paga mais taxas de 
hospedagem nas estruturas de 
lazer do SMC.
Apresente seu holerite do mês 
da contribuição sindical
no SMC e aproveite!

ATENÇÃO SÓCIO
METALÚRGICO! 

Informações: simec.com.br ou no 3219-6453/6472/6494

Colônia Centro de Lazer Chácara Formar


