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Órgão de Informação e Luta dos 
Trabalhadores Metalúrgicos da 

Grande Curitiba

SEGUNDO DIEESE, METALÚRGICOS DA RENAULT CONQUISTAM MAIOR PLR PARA 
OS PRÓXIMOS DOIS ANOS NO BRASIL 

LEIA NO  
VERSO  

Conforme comunicado no bole-
tim anterior, todos os trabalhadores 
que quiserem fazer parte do acordo 
para que estejam protegidos pelo 
mesmo terão que fazer sua adesão 
junto à empresa de forma prévia e 
expressa. Ao mesmo tempo em que 
ficam garantidos todos os seus dire-
itos, e assumindo os compromissos, 

aprovados em assembleia. 

SMCCARD
Todos aqueles que quiserem 

usar parte da PLR no SMCCARD se 
beneficiando do mesmo deverão 
até esta sexta-feira, dia 11 de maio, 
fazer a sua adesão por escrito junto 
a representação do Sindicato na 

Renault do Brasil. 
 

COMO SE SINDICALIZAR?
Não sócios que quiserem se 

beneficiar também com a prerro-
gativa de associados deverão até o 
dia 11 de maio fazer sua filiação na 
sala de representação na Renault 
do Brasil. 

ESPECIAL

RENAULT



Metalúrgico (a) da Renault, apesar de conquistarmos a maior 
PLR do Brasil, precisamos começar a pensar em alternativas de 
como diminuir os encargos neste beneficio. Isto porque o governo 
continua nos extorquindo! Para cada R$ 5,00 que conquistamos na 
PLR, R$ 1,00 vai para o governo. Temos que dar um basta nisso!

Não basta somente irmos à luta e mostrar a nossa mobilização 
na porta de fábrica. Temos que saber eleger candidatos que 
trabalhem em prol do povo brasileiro.

 Se não mudar nada, se o povo não acordar, se não for para a 

rua, se continuar os parlamentares que aí estão e se continuarem 
vendendo o Brasil, vamos ter que achar outras formas de negociação 
daqui dois anos. Caso contrário, continuaremos sendo extorquidos 
pelo governo e pagando cada vez mais impostos. Portanto, pare e 
reflita! Nós estamos trabalhando para o governo e ainda pagamos 
para fazer isso.

Chega de ficar dando dinheiro conquistado na base 
do nossa luta do nosso suor para que sabe só arrecadar  
Acorda Brasil, Acorda Peão!

VALEU A LUTA!

MAIOR ACORDO DE PLR DO BRASIL

GARANTIMOS TAMBÉM O REAJUSTE DO INPC  
NAS DATAS-BASES DE 2018 E 2019 

ACORDA BRASIL! A CADA R$ 5,00 DA PLR, R$ 1,00 VAI PARA 
O GOVERNO

62,32%
560,00

345,00R$

R$

ESSA CONQUISTA SÓ FOI POSSÍVEL COM SEU APOIO!

PARABÉNS METALÚRGICO(A) DA RENAULT!

É o reajuste no vale-mercado, 
subindo dos 
para

R$ 560,00 (no dia 10 de maio)
2018

2019
R$ 560,00 + reajuste pela INPC em 

setembro de 2019

R$ 52 MIL!
É o valor da nossa PLR para os 
próximos dois anos! A maior do 

Brasil para os próximos dois 
anos, segundo o Dieese!

R$ 25.500,00 
(R$19.300,00  
no dia 18 de maio)

R$ 26.500,00

2018

2019
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