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Resende, 17/11/2015. Boletim nº 1270.Informativo do Sindicato dos  Metalúrgicos do Sul Fluminense

Acordo aprovado: PPE,
reajuste e empregos

garantidos

MAN - Consórcio Modular

Quase por unanimidade, os
trabalhadores do Consórcio
Modular aprovaram a pro-
posta de adesão ao Programa
de Proteção ao Emprego (PPE)
e do Acordo Coletivo de Traba-
lho 2016/17, em assembleia,
realizada no dia 12/11.

O PPE envolve a redução de 20% da
jornada de trabalho a partir de
janeiro/16, sendo 10% pagos pelo
governo e os 10% restantes pela
empresa, em três parcelas: 30/1/16,
30/5/16 e 30/1/17.

Além disso, a PLR 2016 será de 1,2
salários, com mínimo de R$ 6 mil e
mais 5% absenteísmo. E será paga
em duas parcelas: 1ª parcela no dia
30/5/2016 no valor mínimo de R$

3 mil; e a 2ª parcela: 30/1/2017,
de acordo com os objetivos previstos.

O reajuste salarial será feito pelo
INPC pleno, de maio/15 a abril/
16, aplicado em janeiro/17; o
reajuste no cartão alimentação que
será de R$ 110 a partir de janeiro/

16. E mais, uma carga extra no
cartão alimentação no valor de
R$ 240, pelos meses de janeiro a
dezembro de 2016.

O principal ganho com este
acordo é a garantia dos
empregos até abril de 2017.

Em reunião com os representantes
das empresas terceirizadas da
MAN, o sindicato reivindicou a
mesma proposta oferecida e
aprovada pelos trabalhadores do
Consórcio Modular, com um valor
de PLR de R$ 3 mil.

ACORDO COLETIVO - TERCEIRAS

Terceiras não avançam
As empresas apresentaram suas
dificuldades para atender as
reivindicações dos trabalhadores.
Desta forma, não houve avanço
nas negociações.

O sindicato, da mesma forma que
no ano passado, não abrirá mão

dessas reivindicações por acreditar
que este é o ponto de equilíbrio
para garantir um acordo justo para
os trabalhadores. Ou fecha um
acordo nestas bases ou as terceiras
ficam fora do PPE.

Não há tempo a perder!
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Sindicato dos Metalúrgicos
informa que entrará em
recesso no período de

14/12/15 à 12/1/16.
Retornando suas

atividades dia 13/1/16.
GESTÃO SILVIO

CAMPOS


