
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, 
sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolo-

LOCAL: Centro Mariápolis
Av. Alfredo Bandeira de Melo

Igarassu – PE

1ª 2ª

DATA: 
 21 de outubro
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CHAMADA: 

17:00H

PRIMEIRA
CHAMADA: 

17:00H

SEGUNDA
CHAMADA: 

17:30H
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CHAMADA: 

17:30H

B
R

A
S

IL

CONFEDERAÇÃO
NACIONAL DOS
METALÚRGICOS

De acordo com o que foi posto na assembleia de fechamento da Campanha Salarial 2022/2023 
do Setor automotivo, sobre a escolha do cartão-alimentação ou a cesta básica. 

Será realizada uma votação no dia 29 DE NOVEMBRO DE 2022 EM TODAS AS
 EMPRESAS DO SETOR AUTOMOTIVO para a decisão final.

Estamos em plena negociação do acordo coletivo 2022/2023 onde trata de 
todos os direitos trabalhistas. Já foram 7 rodadas de negociação sem 

avanço, onde até o prefeito está tentando ajudar, mas a empresa segue 
com a choradeira, e segue irredutível, oferecendo esmolas aos 

trabalhadores. Precisamos nos unir cada vez mais para avançarmos nas 
conquistas e na garantia de um reajuste digno para todos os 

trabalhadores metalúrgicos da Yazaki.

DENÚNCIAS QUE IRÃO SER 
TRATADAS JUNTO AO 
CORPO JURIDICO E O 
MINISTÉRIO DE TRABALHO

Um sonho para entrar,
e um pesadelo quando está dentro

Até o momento todas as cláusulas 
do acordo coletivo continuam válidas. 

Estamos aguardando o retorno dos seguintes pontos:

Assim que todos pontos acima avançarem, será realizada uma Assembleia 
Extraordinária com os trabalhadores (as), para apresentarmos uma nova proposta 
que atenda aos metalúrgicos desta empresa, onde merecem valorização e respeito.

YAZAKI 

· Reajuste Salarial integral com retroativo de dezembro de 2022
· Abono Salarial digno para todos os trabalhadores pago em março   
·I mplementação do PLR a partir do final do ano de 2023
·I mplementação do Plano de Saúde – 2° semestre 
·P lano odontológico – 2° semestre 
·F ardamento urgente 

Veja as denúncias anônimas 
que o sindicato recebeu 





@sindmetalpe

Transmitido

LIVE às 9h
 Sobre Nossa feira x Cartão alimentação

Henrique Gomes
presidente do Sindmetal-PE 
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sindmetalpe

Continue denunciando e o sindicato
 continuará atuando!

 S i n d m e t a l - P E  t e m Orecebido várias denún-
c i a s  a n ô n i m a s  d o s 

trabalhadores (as), relatando os 
absurdos que vem acontecendo 
dentro dessa empresa, entre assé-
dio moral e assédio sexual por 
partes de algumas chefias consi-
deradas despreparadas para atuar 
na linha de produção. Isso vem 
afetando a integridade, a saúde 
emocional e o bem-estar dos tra-
balhadores. 

É importante destacar que todas 
essas denúncias já foram tratadas 

com a direção da 
Yazaki e foi cobrado 
o devido respeito que 
o s  t r a b a l h a d o r e s 
merecem no chão da 
fábrica. O sindicato repudia e não 
compactua com esses tipos de 
c o m p o r t a m e n t o  c o m  o s  t r a-
balhadores. Continuem denun-
ciando se os casos persistirem, o sin-
dicato continuará lutando para que 
todos tenham um ambiente de 
trabalho mais saudável e assim 
cumprir sua jornada de trabalho de 
forma segura. 

Até o momento todas as cláusulas do acordo coletivo 
continuam válidas. Estamos aguardando o retorno

dos seguintes pontos:

Assim que todos pontos acima avançarem, será realizada uma Assembleia Extraordinária 
com os trabalhadores (as), para apresentarmos uma nova proposta que atenda aos 

metalúrgicos desta empresa, onde merecem valorização e respeito.

O Sindicato reforça que se a empresa não 
tratar as denúncias já repassadas para ela, 

vai ser encaminhado para os órgãos 
competentes, (Ministério do Trabalho / 

Ministério Público do trabalho e 
também para a justiça do trabalho).



O Sindmetal- PE está 
trabalhando para abrir uma 

Subsede em Bonito, com toda 
estrutura que a Sede em Recife 

tem. E assim ficar mais perto de 
você trabalhador.

Fortaleça seu sindicato, seja sócio! 

www.sindmetalpe.org.br @sindmetalpe Acesse nosso site 

Rua Almeida Cunha, 364 - Santo Amaro, Recife - PE81 3423.4660

Expediente

 

Estamos atentos! Faça sua denúncia através do nosso QR CODE
Só a luta constrói!

SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS METALÚRGICAS,MECÂNICAS E
DE MATERIAL ELÉTRICO NO ESTADO DE PERNAMBUCO – SINDMETAL - PE

Fundado em 21 de novembro de 1935 - Reorganizado pelo Dec.
Lei nº 1402 de 05 de julho de 1939 - Despacho MTB 300.603/79

CNPJ: 11.010.501/0001-75

 

Horários dos Advogados
TRABALHISTA

PREVIDENCIÁRIOS

Dr. Sandro Valongueiro 
(OAB/PE 15.145)
Segunda às 09h

Quarta às 9h
Dr. Jefferson Calaça 

(OAB/PE 12.573)
Terça às 09h
Quinta às 09h

Dr. Almir Reis
(OAB/PE 27.685)

Terça às 09h

Dr. Gustavo Nascimento
(OAB/PE 38.094)

Quinta às 09h

Dr.André Campos
(OAB/PE 51.457)

Quarta às 14h

Dra.Flávia Almeida
(OAB/PE 52.768)

Sexta às 9h

CIVIL E PENAL 

Mário Celso Nunues Iório

CREA: 060141.625-D | Terça às 14h
 Obs.: Todas as consultas

 são por ordem de chegada
Recife (81) 3423.4660

ENGENHEIRO SEGURANÇA DO TRABALHO 


