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Resende, 11/11/2015. Boletim nº 1267.Informativo do Sindicato dos  Metalúrgicos do Sul Fluminense

Assembleia é amanhã,
veja a proposta

RETIFICAÇÃO: Este boletim corrige o boletim 1266, distribuido
hoje (11/11), pela manhã. Lembrando que a assembleia será

amanhã (12/11), 15h30, na portaria da empresa

MAN - Consórcio Modular

Depois da assembleia ocorrida no último
dia 22, quando os trabalhadores
recusaram a proposta da MAN e do
Consórcio Modular, ocorreram vários fatos.

Primeiro, foram retiradas todas as
propostas que haviam sido negociadas
e também iniciou-se um processo de
demissão de trabalhadores.

Em seguida, paralizadas as negociações,
os trabalhadores fizeram um abaixo-
assinado e entregaram ao presidente
do sindicato.

Depois, com o abaixo assinado nas
mãos, a direção do sindicato  foi em
busca de reabrir as discussões para parar
o processo de demissão na empresa,
na tentativa de manter os empregos.

Na última terça-feira (10), o sindicato foi
recebido pelos representantes do
Consórcio Modular, e juntos decidiram
realizar uma nova assembleia, repetindo
a última proposta apresentada para o
Acordo Coletivo e a adesão do PPE
(Programa de Proteção ao Emprego).

A votação acontecerá nesta quinta-
feira, às 15h30, na portaria de
entrada. (Confira ao lado a proposta)

O sindicato volta a reafirmar que o
diálogo continua sendo o melhor caminho
para negociação.

::>Adesão ao Programa de Proteção ao Emprego
(PPE), com redução de 20% da jornada de
trabalho a partir de janeiro/16 - sendo 10%
pagos pelo governo e os 10% restantes pela
empresa, a ser pago em três parcelas: 30/1/16,
30/5/16 e 30/1/17.

::>PLR 2016: 1,2 salários, com mínimo de R$
6.000 + 5% absenteísmo:
1ª parcela: 30/5/2016: R$ 3.000;
2ª parcela: 30/1/2017: restante da PLR, de

acordo com os objetivos previstos.

::>Reajuste salarial: 100% do INPC de maio/15
a abril/16, aplicado em janeiro/17;

::>Reajuste no cartão alimentação de R$ 100
para R$ 110 a partir de janeiro/16;

::>Concessão de carga extra no cartão
alimentação no valor de R$ 240, pelos meses de
janeiro a dezembro de 2016 (R$ 350 por mês).
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“Os Sacerdotes do Povo”
toca fundo no coração

Arrancando lágrimas de um público
com mais de 250 pessoas, o docu-
mentário “Os Sacerdotes do Povo”, de
Erasmo José da Silva, marca a
programação do “9 de Novembro”,
deste ano.

O evento reuniu, no auditório da
UFF, no Aterrado, representantes das
mais diversas categorias de trabalha-
dores da região, a diretoria do Sindi-
cato dos Metalúrgicos e do Sindicato
dos Trabalha-dores da Construção
Civil, o prefeito de Volta Redonda,
na época da greve de 1988, Marino
Clinger, o ex-presidente do Sindicato
dos Metalúrgicos, também em 1988,
e Marcelo Felício. Além da presença
membros das comunidades eclesiais
da Diocese de Barra do Piraí Volta
Redonda, do bispo diocesano Dom
Francisco Biasin, do emérito Dom
João Maria Messi (OSM), padres,
diáconos, irmãs, sindicalistas, vice-
prefeito de Volta Redonda, Carlos
Paiva e José de Arimateia, de
Pinheiral.

Segundo Erasmo José da Silva, “Este
documentário é apenas o começo

de um projeto que pretente resgatar
a memória do movimento operário
e dos movimentos sociais de nossa
cidade. Estou muito satisfeito com
o público que prestigiou o nosso

evento, um público que, na sua
maioria, se viu nos momentos que
retratei durante o documentário e
que tem a mesma admiração do
nosso Dom Waldyr.


