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Informativo do Sindicato dos  Metalúrgicos do Sul Fluminense Resende, 7/5/2015. Boletim nº 1214.

CAMPANHA SALARIAL 2015 - PARQUE DE FORNECEDORES

Empresas avançam na
proposta para Acordo
Coletivo 2015/2016

O sindicato e representantes
das empresas do Parque de
Fornecedores se reuniram
nesta quarta-feira (6/5),
dando procequimento as
negociações do acordo cole-
tivo 2015/2016.
Infelizmente, o sindicato

lamenta a crise enfrentada em
todo país, com maior impacto
no setor automotivo.  Este ano,
em especial, as negociações
têm priorizado a preservação
dos postos de trabalho e a
manutenção dos empregos
dos metalúrgicos na região.

EMPRÉSTIMO CONSIGNADO -  -  -  -  - As empresas firmarão convênio com o Banco Bradesco para
oportunidade de concessão de empréstimo consignado para desconto em folha de pagamento.

ANTECIPAÇÃO DO 13º SALÁRIO -  -  -  -  - Opção da antecipação da 1ª parcela do 13º salário, com
pagamento em 30/06/2015.

DESCONTO DOS DIAS PARADOS 2013/2014/2015
- Perdão dos dias parados a compensar de 2013 a Fevereiro de 2015, como forma de manter a jornada
semanal em 44 horas.
- Implementação de um sistema de Banco de Horas para compensação dos dias de “shutdown” desde
março/2015.

PLANO MÉDICO -  -  -  -  - Redução da contribuição do empregado de 3% para 2% do salário nominal. E
10% de co-participação com exames e consultas com redução do limite teto de R$ 124 para R$ 100.

REPOSIÇÃO DO INPC -  -  -  -  - Reposição do INPC será feita mediante uma compensação financeira de R$
1.690, que será paga em 29/5.

PLR/2015 -  -  -  -  - Pagamento no valor de R$ 1.500. A 1ª parcela será de R$ 500, a ser paga no dia 29/5,
juntamente com a compensação financeira, somando um total de R$ 2.190. E a 2ª parcela no valor de
R$ 1.000, a ser paga em 18/12/2015;

CARTÃO ALIMENTAÇÃO -  -  -  -  - Implantação do cartão alimentação no valor de R$ 100 mensais, a partir
de maio/2015.

VOTAÇÃO AMANHÃ (8/5), NO HORÁRIOS DE TROCA DE
TURNO, NA PORTARIA DE ENTRADA DA EMPRESA

Depois de várias alternativas
apresentadas para o fecha-
mento do acordo, avançaram
na porposta, que será levada
à votação amanhã (8/5), no
horários de troca de turno, na
portaria de entrada da
empresa.
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Representantes do Ministério do
Trabalho e Emprego enriqueceram o
evento pro-movido pelo Sindicato dos
Metalúrgicos do Sul Fluminense. Na
mesa de abertura: o presidente do
sindicato, Silvio Campos; o chefe da
Seção de Saúde e Segurança do
Trabalhador do MTE/RJ, Dr. Narciso
Guedes; o gerente regional do MTE/
Volta Redon-da, Luiz Felipe Monsore;
o vice-presidente do sindicato, Renato
Soares; gerente Executivo do INSS,
Fernando Sixal; Dr. Miguel Aguiar,
coordenador do departamento de
saúde do sindicato; e o cipeiro,
representante do Consórcio Modular,
Ovaí do Carmo.
Ao todo, foram realizadas oito
palestras, abordando temas de
grande importância e que podem
evitar lesões através de acidentes e

Silvio Campos abre o
seminário chamando a
atenção da importância da
participação das empresas
no evento, a fim de
combater os altos índices de
acidente e preservar a saúde
do trabalhador O coordenador de saúde do sindicato,

Dr. Miguel ressalta a importância da
valorização da área médica das empresas
por parte de suas administrações
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doenças ocupacionais. Entre eles,
Desafios na implantação da nova
Norma Regulamentadora nº 12;
Riscos relacionados aos agentes químicos
presentes na galvanoplastias e
fundições; Recomendações para
adequação das empresas à gestão de

segurança e saúde; Adaptação da
jornada de trabalho na indústria
automotiva e fundições; Proteção
Radiológica nas fundições; entre outros.
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Sindicato realizou sindicalizações e
distribuição de cupons para os
sorteios.

Presidente do sindicato e a prefeita de
Porto Real entregam a chave para o
contempado através do sorteio do
carro zero km

Os sorteios foram realizados pela
direção do sindicato, que vibrou
nome a nome os ganhadores

Porto Real prova, mais uma vez, que,
em função do crescimento do setor
automotivo, é um município em pleno
desenvolvimento.

A Festa do Trabalhador da Região
das Agulhas Negras, contou pela
segunda vez, com  a participação da
prefeitura de Porto Real. E contemplou
em torno de trinta e dois
trabalhadores, entre metalúrgicos e
funcionários da prefeitura.

A programação contou com shows
regionais, parque de brinquedos,
animadores infantis e com sorteios de
vários prêmios. O   contemplado com
o carro zero km foi o aposentado
Valter dos Santos Ferreira, que
comemorou pela terceira vez a
premiação.


