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Informativo do Sindicato dos  Metalúrgicos do Sul Fluminense

A CRISE CONTINUA!
MAN

Resende, 9/06/2015. Boletim nº 1223.

Produção do segundo turno para e
sindicato garante manutenção dos

empregos até abril de 2016
Diante da crise econômica, a MAN e o

sindicato entraram num acordo para que haja
a suspensão temporária, por cinco meses, do
contrato de trabalho dos funcionários do
segundo turno da fábrica de Resende. Isso só
foi possível porque o sindicato reivindicou e
as empresas aceitaram a garantia dosa garantia dosa garantia dosa garantia dosa garantia dos
empregos até o dia 30 de abril de 2016empregos até o dia 30 de abril de 2016empregos até o dia 30 de abril de 2016empregos até o dia 30 de abril de 2016empregos até o dia 30 de abril de 2016.

Os funcionários suspensos receberão
uma bolsa qualificação (FAT) e
complementação salarial das empresas
durante o período da suspensão temporária
do contrato. Os depósitos do FGTS e do INSS
serão feitos juntos com a complementação
salarial.

Além disso, o sindicato conseguiu a
manutenção de todos os benefícios
trabalhistas como, por exemplo, Plano de
Saúde, Cartão Alimentação e 100% da PLR.

Durante a suspensão dos contratos, os
empregados farão um curso de qualificação

profissional – uma parceria entre empresas,
sindicato e FAT. A suspensão começará no dia
6 de julho de 2015. Porém, os
funcionários poderão optar também em
participar do Plano de Demissão Voluntária
(PDV). No entanto, para o sindicato, o PDV
não é a melhor opção neste momento.
Mais uma vez o sindicato vem mostrar que o
dialogo é o melhor caminho para o
entendimento e a garantia do nível de
empregabilidade no setor automotivo.

JSL vai virar
caso de justiça

A empresa descumpre acordo coletivo
quando não apresenta política de salarial aos
seus empregados. Parece que a política salarial
da JSL só funciona para os apadrinhados e
protegidos.  São muitas injustiças cometidas.
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