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Resende, 7/12/2015. Boletim nº 1278.Informativo do Sindicato dos  Metalúrgicos do Sul Fluminense

Sindicato oficializa
a representação

dos trabalhadores
O Sindicato dos Metalúrgicos
do Sul Fluminense iniciou
alguns acertos referentes a
melhorias, benefícios e direitos
dos trabalhadores com a
Jaguar Land Rover, que deverá
iniciar as suas atividades na
região a partir de janeiro de
2016.

Um dos pontos acertados foi
a escala de trabalho do
pessoal de manutenção, que
ficou acertada em 6 x 2. Segue
abaixo os horários:

ta escala é para o início das
atividades da fábrica. A partir
daí, o sindicato estará
conversando com os
trabalhadores da área para

Sindicato
garante
PLR a

título de
bônus

JAGUAR LAND ROVER

6h às 14h20
14h às 22h20
22h às 6h20

ESCALA DE
TRABALHO

DA MANUTENÇÃO

acolher sugestões de
melhorias em geral na
empresa.

Outra questão é o acordo
sobre as férias coletivas,
protocolado com o sindicato
e Ministério do Trabalho, que
inicia no dia 21 de dezembro,
com retorno em 5 de janeiro
de 2016.

Sobre plano de saúde e odon-
tológico, o sindicato enca-
minhou algumas reclamações
já que o atual não vem
atendendo às necessida-des
dos trabalhadores. A empresa
acatou o pedido do sindicato
e já está fazendo levan-
tamentos para melhorias.

Esclarecendo que as nego-
ciações referentes ao acordo
coletivo de trabalho dos
funcionários só iniciará a partir
de março de 2016. Essas
conquistas são referentes a
reivindicações para melhoria
nas condições de trabalho e
bem-estar dos trabalhadores.

A Participação nos Lucros e
Resultado (PLR), que é conhecida
também por Programa de Parti-
cipação nos Resultados (PPR), está
prevista na Consolidação das Leis
do Trabalho (CLT). É mais que um
direito social, a PLR é um
importante instrumento para
estimular o aumento da produ-
tividade e a satisfação dos traba-
lhadores. Trata-se de pagamento
de natureza não salarial, que,
apesar de ser acertado durante as
negociações de acordo coletivo
de trabalho, o sindicato conseguiu
garantir, mesmo sem produção,
a título de bonificação.

O valor acertado foi de R$ 3 mil
e será pago em junho de 2016,
proporcionalmente ao tempo de
serviço de cada funcionário.

Serão R$ 3 mil que
cada trabalhador
vai receber mesmo
sem a empresa ter

produzido em 2015
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Sindicato também conseguiu
garantir que os trabalhadores
recebessem a cesta de natal
ainda este ano.
Este benefício não estava previsto
para este ano já que não havia
sido acordado anteriormente.
O sindicato reconhece que este
foi um mérito da primeira
negociação sobre os direitos e
benefícios que o sindicato vem
tratando com a empresa. E
espera que essa boa relação
com a empresa se mantenha e
que bons frutos sejam colhidos
nas negociações do acordo
coletivo com a empresa, no ano
que vem.
A empresa quando chegou na

Garantida a cesta
de natal aos

trabalhadores

Diante da necessidade de
garantir a segurança e a
praticidade para o trabalhador,
o sindicato interviu junto à
direção empresa e solicitou um
PAB (Posto de Atendimento
Bancário) dentro das insta-
lações da empresa.

O sindicato acredita que a
partir do início do ano os
trabalhadores já poderão
contar com essa comodidade.

Empresa vai
viabilizar
o PAB

região tinha a perspectiva de
contratar 400 trabalhadores
para garantir uma produção
diária de 12 veículos. Diante da
crise, foi necessário refazer o
seu planejamento, o que afetou
a quantidade de contratações.
A partir de janeiro, a empresa
vai atuar com uma quadro de
300 funcionários que deverão
produzir, em média, 6 carros
por dia.
Mas, o sindicato acredita que
esse número tende a crescer a
partir da superação da crise. E
assim, serão abertas novas
vagas, ampliando ainda mais
o número de postos de
trabalho na região.

“Vai e Vem” já está em
funcionamento

O sindicato também negociou
a melhoria do transporte dos
trabalhadores garantindo um
“Vai e Vem”, que transportará
internamente os funcionários.

“Vai e Vem”
já está

funcionando

TRANSPORTE
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