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ATENÇÃO, TRABALHADOR DA LEOGAP

CONFIRA A PROPOSTA E VOTE

Filiado à

É isso aí, companheirada da 

Leogap. Hoje tem assembleia 

para votar o pacote salarial 

incluindo a PLR e a antecipa-

ção da data base. Por isso, é 

extremamente importante sua 

participação. Confira a proposta 

da empresa e dê sua opinião na 

votação. É mostrando união e 

mobilização que a coisa acon-

tece.  Vamos pra luta. 

CLAÚSULA PRIMEIRA: PLR 2022
Valor total da PLR: R$ 10.000,00:

Os pagamentos ocorrerão da seguinte forma:

- 1º. Pagamento: 25% do valor total (R$ 

2.500,00), relativo a antecipação de parte da 

parcela de performance, sem condicionantes, 

assim que aprovada a proposta em assembleia.

- 2° Pagamento: 25% do valor total (R$ 

2.500,00), relativo a antecipação de parte 

da parcela de lucro, sem condicionantes, em 

31/12/2022.

- 3º Pagamento: 20% do valor total (R$ 

2.000,00), relativo ao saldo da parcela de perfor-

mance, condicionado ao atingimento das metas 

(Entrega, Qualidade e Absenteísmo), consideran-

do o ano civil de 2022, em 31/01/2023.

- 4° Pagamento: 30% do valor (R$ 3.000,00), 

relativo ao lucro, condicionado à existência de lucro, 

assim considerado a superação do lucro definido 

em budget, para o ano de 2022, o que será apurado 

no mês de abril, para pagamento em maio.

DATA BASE
Antecipação da data-base: Aplicação do INPC 

+ 1,5%, a ser pago 4,5% a partir de Agosto/22, e 

o restante aplicado em Janeiro/23;

VALE-MERCADO 
Mantido em R$ 600,00, até 31/12/2022, 

ampliado para R$ 700,00, em janeiro de 2023, 

até junho de 2023; em julho de 2023, nova am-

pliação, elevando o valor para R$ 800,00.



Metalúrgico ajuda metalúrgico. Sindicato inicia 

campanha para ajudar, por meio de um auxílio mensal, 

os trabalhadores da categoria desempregados. Tem 

trabalhador passando fome e não podemos ficar de 

braços cruzados. Se o governo não faz, a gente faz. 

Confira como será a campanha e entre nessa luta. 

Para aumentar ainda mais o apoio aos companheiros 

desempregados, o Sindicato conta a solidariedade 

de todos os trabalhadores. Um pequeno gesto de 

solidariedade pode transformar a vida de uma pessoa. 

Ajuda companheiro.  

A Voz do Metalúrgico é um órgão de  

informação e luta dos trabalhadores  

metalúrgicos da Grande Curitiba. Publica-

do há 36 anos, desde setembro de 1986.  
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EXPEDIENTE

METALÚRGICO AJUDA METALÚRGICO:  
SINDICATO LANÇA CAMPANHA DE AUXÍLIO  
AOS METALÚRGICOS DESEMPREGADOS

ENTRE PARA A FAMÍLIA METALÚRGICA:  
SINDICALIZE-SE E FORTALEÇA A LUTA POR MAIS RENDA  
E MELHORES CONDIÇÕES DE TRABALHO 

Procure o delegado sindical da sua empresa e filie-se ao Sindicato. Quanto mais união, mais forte é o Sindicato 

e a luta por mais renda, direitos e melhores condições de trabalho. Além da luta, o SMC possui vários serviços, 

convênios e área de lazer para o associado e sua família.  Então, não perca tempo. Procure o delegado sindical 

da sua empresa, preencha a ficha de sindicalização, filie-se e faça parte da família metalúrgica. 

Acesse o QR 
Code e saiba 
mais sobre a 
campanha: 

O Sindicato disponibiliza ao 
associado o complexo Metal 

Clube, com unidades em 
Matinhos, São José dos Pinhais 

e Guaraqueçaba.

PISCINAS

CHÁCARA FORMAR

COLÔNIA(MATINHOS)

Acesse o QR code 
para conhecer as 

vantagens de ser um 
associado SMC 


