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PLR, DATA-BASE E VALE-MERCADO

OU VAI OU RACHA!
NESTA TERÇA-FEIRA (8), ÀS 15H00, O SINDICATO ESTARÁ NA PORTA
DE FÁBRICA DA AKER PARA JUNTOS APROVARMOS OU REPROVARMOS
AS PROPOSTAS OFERECIDAS PELA EMPRESA. PARTICIPE!

Trabalhador da Aker, nesta terça-feira (8 de maio) às 15h00 tem assembleia importante para avaliarmos juntos as novas propostas de
PLR, Data-Base e Vale-mercado oferecidas pela empresa.
“O seu futuro está nas suas mãos. Venha para assembleia, avalie as propostas e escolha aquela que
você acredita ser a melhor. Lembre sempre: o tamanho da sua conquista vai depender do tamanho da
sua luta”, ressalta Sérgio Butka, presidente do SMC.

Conheça abaixo as três propostas que estarão nas suas mãos para votação:

A

• DATA-BASE: INPC
• VALE-MERCADO:
- Reajuste de R$ 408 para R$ 460 em maio de 2018
- Reajuste para R$ 480 em janeiro de 2019
- Reajuste para R$ 500 em janeiro de 2020
• PLR: R$ 9 mil

B

• DATA-BASE: INPC + 0,5% de aumento real
• VALE-MERCADO:
- Sem reajuste em 2018
- Reajuste pela INPC + 0,5% em janeiro de 2019
- Reajuste pela INPC + 0,5% em janeiro de 2020
• PLR: R$ 9 mil

C

• Recusar as duas
propostas da empresa
• Prazo de 48 horas para
empresa apresentar
nova proposta

METALÚRGICOS DA RENAULT REJEITAM PROPOSTA DE PLR
E VALE-MERCADO DA EMPRESA E ENTRAM EM GREVE
Na tarde desta quarta-feira (2), em assembleia na porta de fábrica, os trabalhadores da Renault rejeitaram a
proposta de PLR e vale-mercado apresentada pela empresa e entraram em greve por tempo indeterminado.
QUAL ERA A PROPOSTA:
• PLR: R$ 24.860,00 (+ INPC de setembro
de 2018), independente das metas
• Vale-mercado: Reajuste para R$ 560
“Os trabalhadores mostraram mais uma vez que
estão conscientes da sua realidade e rejeitaram
a proposta com autoridade. Isso mostra como a
economia está sim avançando e que é possível
acreditar em números maiores. Os trabalhadores
não aceitam mais arrocho e já começam a pensar
em avanços para estabelecer melhores condições
para todos os metalúrgicos”, destaca Sérgio
Butka, presidente do SMC.
O presidente lembrou também que é sempre
através da “luta e da mobilização dos trabalhadores
que vamos construir um melhor acordo contemplando o que esperam os metalúrgicos.”

PROMOÇÃO ESPECIAL!
NO MÊS DAS MÃES O SMC CARD TEM
LIMITE MAIOR DE COMPRAS DE CRÉDITOS
E PARCELA EM ATÉ 10 VEZES
Do dia 2 de maio até o dia 13 de maio (Dia das Mães) o SMC CARD aumenta o limite
total de compra de créditos e parcela em até 10 vezes! Ou seja, você pode adiantar o
valor de 10 meses e ainda parcelar em até 10 vezes!
O valor solicitado é transferido na hora para o SMC CARD
e pode ser gasto em toda a Rede Fidelidade, nas
promoções e descontos exclusivos para sócios dos SMC.

PRÉ-VESTIBULAR

SEMIEXTENSIVO
Prepare-se para o ENEM 2018
e principais Vestibulares do
Paraná com o Pré-vestibular
semiextensivo do ITC

Agora ficou muito mais fácil para
resolver seus problemas com produtos e
empresas. Basta acessar o site
www.consumidor.gov.br e fazer a sua
denúncia ao Procon-PR. Com a reclamação
feita, a empresa cadastrada no site tem 10
dias para resolver o seu problema.
Tudo isso online, fácil e sem você precisar
sair de casa.
Não fique de bobeira! Reclame,
denuncie e lute pelos seus direitos!

Acesse www.simec.com.br e saiba todos os
detalhes para aproveitar essa promoção especial!

CURSO

DENUNCIE NO PROCON
SEM SAIR DE CASA.
VEJA COMO É FÁCIL

Desconto

EXCLUSIVO

para sócio e
dependente SMC:

De

7x de

R$ 378,80
Sem taxa de
matrícula e com
material didático
INCLUSO

7x

de

R$ 192,40
ou em10 x
R$ 134,70
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