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PLR: SALDO GARANTIDO

QUEM NÃO TEM PALAVRA É MUDO:

CONSÓRCIO MODULARCONSÓRCIO MODULARCONSÓRCIO MODULARCONSÓRCIO MODULARCONSÓRCIO MODULAR

Sindicato dos Metalúrgicos e trabalhadores
conquistam o direito de receber o saldo de

R$ 1 mil de parcela da PLR 2015
Depois de exaustivas reuniões entre o
Sindicato dos Metalúrgicos e o Consórcio
Modular, os trabalhadores conquistaram
o direito de receber o saldo de R$ 1 mil
da parcela da PLR, mesmo as empresas
não atingiram a meta de produção de 34
mil veículos na unidade de Resende.

O valor foi depositado na última sexta-
feira, dia 29. A primeira parcela do
beneficio, R$ 4 mil, foi paga no acordo
coletivo do ano passado. A empresa,
devida à crise que atingiu o setor
automobilísticos, produziu ano passado
21 mil veículos na fábrica da região.

JSL descumpre acordo de Planos de Cargos e Salários

A empresa de logística JSL, novamente, descumpriu uma cláusula do acordo de
Plano de Cargos e Salários, não efetivando o enquadramento do salário dos
Operadores Dois (OP 2). A mudança estava prevista para ser realizada no mês de
janeiro.
Desta forma, o Sindicato dos Metalúrgicos convoca todos trabalhadores da JSL
para uma assembleia na porta da fábrica após o feriadão de Carnaval. O Sindicato
dará um prazo até sexta-feira, dia 5, para a empresa manifestar sobre o
descumprimento do acordo.

Acesse: www.sindmetalsf.org.br
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PPE da MAN é
homologada

O Ministério do Trabalho homologou a participação da
MAN Latin America no Programa de Proteção ao Emprego
(PPE). O ato aconteceu no dia 11 de janeiro deste ano. O
governo federal, por meio da Medida Provisória (MP) 680/
2015, criou o Programa de Proteção ao Emprego (PPE).
Essa iniciativa tem como intuito reduzir o número de
demissões, oferecendo uma oportunidade para as
empresas que passam por dificuldades financeiras de
fortalecer sua situação econômica-financeira, permitindo
a redução temporária da jornada de trabalho e de salário
em até 30%, sendo que o valor recebido pelo funcionário
após o desconto não poderá ser inferior a um salário
mínimo (R$ 788, em 2015), mediante acordo coletivo.

DE OLHO:
As empresas do
Consórcio Modular
estão reduzindo os
custos neste momento
de crise. OK. No
entanto, a redução tem
que ser feita em toda
empresa, inclusive nas
mordomias dos
executivos.

Não aceitaremos a
retirada de direitos
conquistados pelos
trabalhadores.

Estamos de olho.Estamos de olho.Estamos de olho.Estamos de olho.Estamos de olho.


