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Informativo do Sindicato dos  Metalúrgicos do Sul Fluminense Resende, 9/12/2014. Boletim nº 1182

Consórcio ModularConsórcio ModularConsórcio ModularConsórcio ModularConsórcio Modular
apresenta nova propostaapresenta nova propostaapresenta nova propostaapresenta nova propostaapresenta nova proposta

PPPPPrograma de Demissão Vrograma de Demissão Vrograma de Demissão Vrograma de Demissão Vrograma de Demissão Voluntária:oluntária:oluntária:oluntária:oluntária:
R$ 5.000,00 de indenização adicional aos direitos legais, sem Plano Médico ou,
R$ 4.000,00 de indenização adicional aos direitos legais, com Plano Médico por 5 meses.
RRRRRedução da Jornada de Tedução da Jornada de Tedução da Jornada de Tedução da Jornada de Tedução da Jornada de Trabalho em 10%:rabalho em 10%:rabalho em 10%:rabalho em 10%:rabalho em 10%:
Durante o ano de 2015, a cada 4 semanas a fábrica não trabalhará 2 (dois) dias. Essas 2 folgas não
serão remuneradas e as mesmas ocorrerão conforme necessidade do Consórcio.
Data-Base: Maio/2015Data-Base: Maio/2015Data-Base: Maio/2015Data-Base: Maio/2015Data-Base: Maio/2015
Pagamento de compensação financeira no valor de R$ 2.500,00 pela não aplicação do reajuste
salarial em maio/15, por meio de cargas extras no cartão alimentação, sendo:
11 parcelas de R$ 200,00 a partir de Janeiro/2015
1 parcela de R$ 300,00 em Dezembro/15
PPPPParticipação nos Rarticipação nos Rarticipação nos Rarticipação nos Rarticipação nos Resultados 2015.esultados 2015.esultados 2015.esultados 2015.esultados 2015.
R$ 5.000,00
15/05/15: primeira parcela  R$ 4.000,00
15/01/16: segunda parcela  R$ 1.000,00

Trabalhadores recusaram
proposta da MAN

Assembleia nesta quarta-feira (10/12), às 16
horas, na entrada de funcionários

CONFIRA A PROPOSTCONFIRA A PROPOSTCONFIRA A PROPOSTCONFIRA A PROPOSTCONFIRA A PROPOSTA APRESENTA APRESENTA APRESENTA APRESENTA APRESENTADADADADADA A A A A PELA EMPRESAPELA EMPRESAPELA EMPRESAPELA EMPRESAPELA EMPRESA:::::

Depois de uma assembleia histórica na segunda-
feira (8/12), os trabalhadores do consórcio
modular seguiram a orientação do sindicato e
reprovaram a proposta apresentada pelas
empresas. Diante da demonstração de unidade
dos trabalhadores, o consórcio se sensibilizou e
reabriu as negociações logo após o término da
assembleia. A reunião se encerrou hoje às 11 horas
com uma nova proposta que sindicato acredita
ser o caminho para passar por esse momento de
crise. A proposta será colocada em votação nesta
quarta-feira (10/12), às 16 horas, na entrada dos
funcionários da MAN. Mais uma vez o bom senso
prevaleceu! Desta forma, estaremos garantindo o
nível de empregabilidade nesta fábrica.

A assembleia das terceirizadas acontecerá
nesta quinta-feira (11/12), às 16 horas, na
entrada de funcionários do consórcio.

Assembleia das TAssembleia das TAssembleia das TAssembleia das TAssembleia das Terceiraserceiraserceiraserceiraserceiras


