
Informativo do Sindicato dos  Metalúrgicos do Sul Fluminense

FFFFFiliado a:iliado a:iliado a:iliado a:iliado a:

Resende, 07/04/2014. Boletim nº 1098

CAMPANHA SALARIAL 2014

Sindicato aguarda
empresas para
negociar acordo

coletivo 2014/2015

Com a situação do mercado e
sem perspectivas de melhora
para os próximos meses, o
sindicato vem negociando com as
empresas alternativas que
garantam o nível de
empregabilidade na região.

Aqui na MAN, como não
chegou ao extremo de ter que
parar um turno de produção,
como ocorreu em 2012 com o
terceiro turno, o sindicato

Na última sexta-feira (4), o
sindicato entregou a pauta de
reivindicações dos trabalhadores,
elaborada após resultado de
pesquisa realizada entre os
trabalhadores no final de março. E,
mesmo com todas as adversidades
do momento, com crise no setor,
embora ainda haja aqueles que
acreditam que tudo não passa de
“balela”, para o sindicato a
responsabilidade é bem maior. Além
de evitar que haja uma onda de
demissão em massa na região,
ainda tem que garantir um bom

acordo para os metalúrgicos da base.
Na MAN, como já é do

conhecimento de todos, as
negociações sempre iniciam com o
Consórcio Modular e depois com as
terceiras. Embora o esforço
empregado para o sucesso nas
negociações seja o mesmo, as
empresas terceiras sempre esperam
o fechamento do acordo com o
Consórcio para depois iniciarem as
suas negociações com o sindicato.

O sindicato alerta: “não adianta
fugir, é necessário sentar para
negociar”

Conforme compromisso assumi-
do com os trabalhadores da em-
presa, o sindicato tem como
prioridade nesta campanha salarial
a implantação do PCS – Plano de
Cargos e Salários -, já que até agora
a empresa não cumpriu as
promessas que foram feitas.

Desta forma, além da
negociação do reajuste salarial, da
PLR e demais benefícios, este ano
o sindicato estará priorizando a
discussão da política de salários da
empresa. Essa foi uma das
principais reivindicações dos
trabalhadores no resultado da
pesquisa. “Sem Plano de Cargos e
Salários não dá mais para ficar. Se
não dá nós vamos parar”. Esse é o
recado que os trabalhadores da JSL
mandam para os representantes da
empresa.

TRABALHADORES
DA JSL:

Suspensão de contrato
na MAN ou PDV

conseguiu com a empresa a
opção de desligamento com uma
compensação financeira, além do
pagamento das verbas
rescisórias (PDV). Desta forma,
o sindicato acredita que os
trabalhadores tem a opção de
escolher entre o desligamento
definitivo ou a suspensão
temporária do contrato por cinco
meses, com a manutenção de
todos os seus benefícios.

“Sem PCS
não dá

mais para
ficar”
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