Ano III Nº 44 Abril 2008

ANO V Nº 12 - Abril 2011.

ATENÇÃO, COMPANHEIROS DA AUTO SOCORRO TROVÃO

CONQUISTAMOS PLR
NO VALOR DE R$ 600
ATUAÇÃO SINDICAL CONTINUA PARA OBTER MAIS BENEFÍCIOS
Companheiro: dia 7 de abril, nosso
Sindicato participou de Mesa-Redonda
no Ministério do Trabalho e Emprego
(MTE), a fim de cobrar direitos e
benefícios para os Guincheiros da Auto
Socorro Trovão, que fica na Zona Norte
de São Paulo.
E o resultado foi positivo!
Graças à nossa pressão, os trabalhadores terão Participação nos Lucros e/ou Resultados (PLR) no valor
de R$ 600,00. A Trovão insistia em
pagar apenas R$ 450,00. O Sindicato não aceitou e conseguiu arrancar
do patrão mais R$ 150,00.
PAGAMENTO - Será em duas
vezes: primeira parcela de R$ 300,00,
dia 10 de junho; e mais R$ 300,00
na outra parcela em 10 de dezembro.
A PRESSÃO NÃO PARA - Além da
PLR, nossa cobrança junto ao MTE
(dia 7) obteve mais avanços. Um de-

les é que no dia 9 de maio, a Auto Socorro Trovão deverá retornar ao MTE
para explicar alguns questionamentos
dos companheiros sobre jornada de
trabalho, hora extra, décimo terceiro
salário e rescisão contratual.
Na verdade, em outras palavras, a
empresa passará por uma minuciosa
auditoria e deverá mostrar que está
quites com as determinações da lei.
CHICÃO - Nosso presidente Chicão
avalia: “É nosso dever defender o total interesse do trabalhador. Avançamos com a conquista da PLR, porém,
a luta não vai parar até que outras injustiças sejam corrigidas na Trovão”.
Retorno - Em 10 de maio, um dia
após a auditoria sofrida pela empresa Trovão, vamos ao Ministério do
Trabalho pegar o resultado da averiguação. Em seguida, nosso Sindicato irá até a Auto Socorro Trovão

passar o teor final do documento
aos Guincheiros.
Fique atento, companheiros: a
mobilização deve continuar até a
vitória. Mais informações, ligue no
Sindicato. Telefone 3333.1893.

FIQUE SÓCIO DO SINDICATO. ESTEJA AO LADO DE QUEM LUTA POR VOCÊ
ACESSE NOSSO SITE - www.singuesp.org

