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CAMPANHA SALARIAL 2014

Metalúrgicos do
Consórcio Modular
aprovam acordo

coletivo 2014/2015
Em votação realizada na última
quarta-feira, dia 30 de abril,
trabalhadores e trabalhadoras do
Consórcio Modular aprovaram a
proposta de renovação para o
acordo coletivo 2014/2015.
Participaram da votação mais de
2 mil metalúrgicos, que apro-
varam com uma margem de mais
de 60% dos votos.

Neste acordo, os trabalhadores
aprovaram, além do reajuste

salarial, PLR e o abono de
jornada, também conquistaram a
implantação do Cartão Alimen-
tação, o que significa um ganho
real em seus vencimentos.

Mais uma vez, o sindicato cumpre
o seu papel, mesmo sendo
pressionado pela atual conjuntura
do mercado automotivo, con-
seguindo fechar um acordo sem
flexibilizar direitos e benefícios, e
garantindo conquistas.

Força Sindical concorda com uso
de seguro para manter emprego

A grande crise que ameaça
atingir as montadoras de
automóveis levantou mais uma
vez a discussão sobre a
necessidade de o Brasil criar um
plano para evitar demissões em
massa, como já começa a
acontecer em algumas
montadoras. Na Alemanha, o
governo arca com parte dos
salários dos funcionários até que
as empresas se estabilizem.
‘’Fomos para lá em 2012,
conhecemos o sistema e isso ficou
parado na mão do governo, sem

nenhum avanço. Agora, com as
dificuldades do setor automotivo,
quem sabe é uma oportunidade
para levantarmos esta questão
novamente’, disse Sérgio Luiz
Leite, 1º secretário da Força
Sindical.

Para ele, é preciso estudar o
melhor modelo de como aplicar
este plano aqui no Brasil. ‘’Uma
das alternativas é o uso dos 10%
da multa em caso de demissões.
Como esse dinheiro é destinado
atualmente para o governo,
poderia constituir este fundo.

Outra possibilidade é utilizarmos
o próprio FAT (Fundo de Amparo
ao Trabalhador). O que não pode
é criar um mecanismo que
beneficie apenas um único setor.
A crise com as montadoras deve
servir para levantar a discussão,
mas o projeto deve estar
disponível para todas as áreas’’,
completa o sindicalista. Leite
reforça que a discussão precisa,
necessariamente, passar pelos
sindicatos, para que as empresas
não usem este sistema sem
nenhum tipo de critério.

A partir de agora, o
Sindicato dos Metalúr-
gicos estará se empe-
nhando nas nego-
ciações com as ter-
ceiras e está aguar-
dando as datas para
as reuniões. A pauta
com os pontos a serem
negociados neste
acordo já está nas mãos
dos representantes das
empresas.
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