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A postergação da assembleia da Recuperação 

Judicial (RJ) da WHB com os credores tem feito com 

que os trabalhadores tenham que amargar o atraso 

no pagamento do vale mercado especial. 

O estabelecimento de acordo nesta assembleia 

é o 1º passo para que seja definido o pagamento 

das dívidas da WHB com os credores.  

Há partir do momento que for aprovada a 

proposta na assembleia, se inicia um cronograma 

com o prazo de 12 meses para pagamentos das 

dívidas. É necessário deixar claro que o vale 

mercado não está contemplado nesse cronograma 

porque o nosso acordo havia sido fechado em outro 

momento. 

É por isso que o Sindicato entrou com uma ação na 

justiça  para exigir que o pagamento do vale mercado 

entre  também no cronograma de pagamento da RJ. 

Assim que o juiz  aceitar nossa ação, vamos para 

cima para que o vale mercado dos trabalhadores 

seja pago o quanto antes. Estamos na luta. 

REAGENDADA ASSEMBLEIA  
DOS CREDORES DA RJ  

PARA 8 E 15 DE DEZEMBRO
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Enrolação da assembleia da 
RJ prejudica trabalhadores
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VOCÊ SABIA  QUE  
ESSES DIREITOS  

ESTÃO SOB AMEAÇA?
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•CARTEIRA DE TRABALHO •PIS

•SALÁRIO MÍNIMO •APOSENTADORIA

DIA 25 DE NOVEMBRO é 
MOBILIZAÇÃO GERAL !!

Medidas em discussão no Congresso 
Nacional e no STF podem acabar com 

todos os direitos trabalhistas!

Não vamos deixar que isso aconteça!


