
FFFFFiliado a:iliado a:iliado a:iliado a:iliado a:

Resende, 19/10/2015. Boletim nº 1262.Informativo do Sindicato dos  Metalúrgicos do Sul Fluminense

Na luta para
evitar demissões

Consórcio Modular apresenta proposta para
evitar demissões e sindicato colocará em votação
nesta quarta-feira, dia 21, na portaria da MAN

Após semanas de negociação com
o sindicato, o consórcio modular
da MAN chegou a uma proposta,
que prioriza evitar demissões na
sua planta, em Resende.

Por conta da crise, que vem
atingindo em cheio o setor
automotivo, a empresa entregou
uma proposta ao sindicato, que
será levada à votação na próxima
quarta-feira, dia 21, na portaria
da MAN.

Os empregados, cuja suspensão
de trabalho (FAT) termina em 22
de novembro, serão colocados em
férias coletivas até 31 de
dezembro.

“Nossa política, neste momento de
crise, é evitar as demissões nas
fábricas. Os trabalhadores não
podem ‘pagar o pato’ sozinhos”,
afirma Silvio Campos, presidente
do sindicato. (CONFIRA A
PROPOSTA AO LADO)

>> Os empregados, cuja suspensão de trabalho (FAT)
termina em 22 de novembro, serão colocados em férias
coletivas até 31 de dezembro.

>> A fábrica de Resende vai aderir ao Programa de Proteção
ao Emprego (PPE), com redução de 20% da jornada de
trabalho. O governo complementará o montante de 10%
do que for reduzido. A empresa complementará os 10%
restantes dentro da PLR.

>> Pela proposta, a PLR 2016 será de R$ 5 mil, atrelado
aos indicadores de produção. A primeira parcela – R$ 3.000
– será pago em 30 de maio de 2016. A segunda, no dia 30
de janeiro de 2017, de acordo com os objetivos previstos.

>> Na data-base (maio/2016), a empresa ofereceu a
concessão de carga extra no cartão alimentação no valor
de R$ 229,00 por mês, de janeiro a dezembro de 2016,
totalizando R$ 2.748.

>> Reajuste no cartão alimentação de R$ 100 para R$ 110.

>>PDV (Programa de Demissão Voluntária) em situações
pontuais no Consórcio Modular, de acordo com a
necessidade das empresas.

CONSÓRCIO MODULAR
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A Comissão Mista que tratou da
Medida Provisória 680, relativa ao
Programa de Proteção ao Emprego
(PPE), acabou de aprovar uma emen-
da que prevalece o negociado sobre o
legislado. Ou seja, só vale o que estiver
na CLT se um acordo ou convenção
coletiva não for contrário.

Caso aprovada, representará o maior
retrocesso já havido nas relações de
trabalho, porque flexibiliza e cria
condições para precarizar os direitos
dos trabalhadores, especialmente em
momento de crise econômica.

Essa emenda equivale ao PL 5.483/
01, da era FHC, que foi aprovado
na Câmara e chegou a tramitar no
Senado, mas foi arquivado graças
a aprovação de uma Mensagem
enviada pelo presidente Lula, que
pedia a retirada de tramitação.

Passados 14 anos, por iniciativa de
deputados vinculados à bancada
empresarial, o pesadelo da flexibili-
zação da CLT volta à cena, e desta vez
numa manobra escandalosa. A
emenda pretende instituir permanente-
mente o negociado sobre o legislado.
Atuamente, é uma medida provisória
que trata de um programa temporário
de combate ao desemprego, com
prazo máximo de dois anos.

Assim, nós sindicalistas precisamos
concentrar todos os esforços contra
esse retrocesso, que é infinitamente
maior do que o mal da terceirização.
De qualquer modo, se não for
possível derrota-la no Congresso, a
presidente Dilma tem a obrigação
moral de vetar. Estamos na luta!”

Silvio Campos
presidente

Mais uma
tentativa de
golpe à CLT

Sindicato apoia Outubro Rosa

A Secretaria da Mulher, assim como
a direção do sindicato, reforça a
campanha “Outubro Rosa”, que
tem como objetivo combater o
câncer de mama, que é o tipo de
câncer mais comum entre as
mulheres no mundo e no Brasil.

O movimento conhecido como
Outubro Rosa nasceu nos Estados
Unidos, na década de 1990, para
estimular a participação da
população no controle do câncer
de mama. A data é celebrada
anualmente com o objetivo de
compartilhar informações sobre o
câncer de mama e promover a
conscientização sobre a
importância da detecção precoce
da doença.

Todo o ano, a campanha busca

fortalecer as recomendações para
o diagnóstico precoce e rastrea-
mento de câncer de mama
indicadas pelo Ministério da Saúde,
desmistificando crenças em relação
à doença e às formas de redução
de risco e de detecção precoce.
A responsável pela Secretaria da
Mulher do sindicato, Maria da
Conceição Santos, comenta sobre
a importância do combate a
doença: “Sabe-se que o con-
trole não depende apenas
da mamografia, mas tam-
bém do acesso ao diagnós-
tico e ao tratamento com
qualidade e no tempo
oportuno. Há ainda a
necessidade de se realizar
ações ao longo de todo o
ano e não apenas no mês
de outubro”.


