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Informativo do Sindicato dos  Metalúrgicos do Sul Fluminense

CHEGA DE BOATOS!
MAN LATIN AMERICA

Resende, 18/03/2015. Boletim nº 1199.

Sindicato garante manutenção do
segundo turno até dezembro de 2015

Vários boatos correm na internet, nos corredores da
fábrica, no WhatsApp e, sobretudo, na boca dos
fofoqueiros de plantão que queriam apenas semear a
discórdia, dizendo que o segundo turno de trabalho
iria acabar. O Sindicato dos Metalúrgicos se manteve
na posição de tranquilidade, pois há um acordo feito
com Consórcio Modular, que garante a manutenção
do segundo turno até dezembro de 2015.

Nos últimos dias, o sindicato foi procurado pelas
empresas do Consórcio Modular para discutir sobre o

Confira a proposta

novo momento da empresa, diante das medidas
tomadas pelo Governo Federal. No encontro, a
montadora apresentou uma situação pior do que foi
apresentada em dezembro de 2014, dizendo que
seriam necessários novos ajustes na fábrica de Resende,
porém, sem quebrar o acordo já assumido com a
entidade sindical.

Após várias reuniões, o sindicato e Consórcio chegaram
algumas conclusões que trarão mais tranquilidade aos
trabalhadores. Assim, não há motivos para qualquer boato.

O volume de produção será ajustado, porém o 2º turno continuará funcionando.

Programa de Demissão Voluntária (PDV), oferecido aos empregados dos Módulos:
· Em adição às verbas rescisórias será pago um valor adicional de 0,6 salário por ano trabalhado;
· Valor mínimo do valor adicional: R$ 5.000;
· 5 meses de plano médico (opcional), com pagamento de R$ 1.000 a descontar no valor do PDV;
· Data de início das adesões: 19/03;
· Encerramento das adesões: 15/04;
· Os desligamentos ocorrerão em 30/04;
· As adesões passarão por aprovação das empresas, por conta de limitação na quantidade de

desligamentos. Entretanto será dada prioridade às adesões que ocorrerem primeiro;
· 1º turno e 10 dias para o 2º turno.

Consulta aos empregados sobre o horário de entrada dos turnos de produção, a saber:

· 6h00 às 15h48 (1º turno) / 15h48 à 01h09 (2º turno), ou
· 6h30 às 16h18 (1º turno) / 16h18 à 01h35 (2º turno).

Não haverá mais antecipação de folgas.

As empresas pagarão uma carga extra no cartão alimentação de R$ 80,00 apenas em março.


