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Resende, 25/2/2016 Boletim 1299.Informativo do Sindicato dos  Metalúrgicos do Sul Fluminense

Em reunião realizada com o sindicato
ontem (dia 24), a direção do
Consórcio Modular apresentou o
quadro atual das montadoras no
Brasil. E como todas elas, as empresas
se preparam para novos ajustes na
produção com o agravamento do que
todos avaliam a pior crise econômica
em um século no país.
Segundo as notícias do setor, a capacidade
ociosa nas fábricas já chegou a 30%, ao
mesmo tempo em que as vendas de
veículos desabaram 27% em 2015 em
relação ao ano anterior.
Durante a reunião, a primeira questão

CONSÓRCIO MODULAR

Acordo do PPE é
mantido e garante
empregos até 2017
Empresas do setor automotivo se debruçam em busca
de alternativas para enfrentar a crise, com a previsão
de mais cortes de pessoal. Enquanto que na MAN, o
sindicato consegue a garantia da manutenção dos

postos de trabalho.
levantada pelo sindicato foi o acordo
assinado que deverá manter a garantia
dos empregos até abril do ano que
vem. Foi negociada a abertura de
um PDV, com a garantia de 80% do
salário para cada ano trabalhado,
com valor mínimo de dez salários. E
a suspensão de Contrato de Trabalho
(FAT), garantindo 100% do salário,
além dos benefícios já acordados
anteriormente.

A direção do sindicato acredita que
esse ajuste garante um prazo maior
de garantia de empregabilidade nas
empresas do Consórcio Modular.

PDPDPDPDPDVVVVV:::::
• Pagamento das verbas rescisórias legais • Incentivo financeiro: 80%
de um salário nominal por ano de empresa com garantia de pagamento
mínimo de 10 salários • Opção pelo plano de saúde por 5 meses = R$
2.000 (este valor será descontado do pacote) • Pagamento do pacote
em 30/3/16 • Período de adesão ao PDV: 29/2 a 3/3 • Haverá cotas
por empresa e por função.

Veja as alternativas que serão aplicadas
conforme acordo com o sindicato:

Suspensão de Contrato de TSuspensão de Contrato de TSuspensão de Contrato de TSuspensão de Contrato de TSuspensão de Contrato de Trabalho (Frabalho (Frabalho (Frabalho (Frabalho (FAAAAAT):T):T):T):T):
• Complemento da empresa: a diferença para atingir 100% do salário líquido
entre o valor do governo e da empresa • Ressarcimento do INSS e FGTS pago
no final do prazo da suspensão • Manutenção do Cartão alimentação, Plano
de Saúde e valor da PLR/16 • Período: 5 meses de 14/03/16 a 13/08/16,
prorrogada automaticamente até 30 de Abril de 2017 caso não haja reação
do mercado • Participação obrigatória no curso de qualificação.

JSL/MAN
CONVOCAÇÃO
O Sindicato dos Metalúr-
gicos do Sul Fluminense
convoca todos os trabalha-
dores da JSL, que prestam
serviço na MAN Latin
America, para assembléia
geral a ser realizada na
próxima quarta-feira,
dia 2/3, às 6h, na
portaria de entrada da
empresa. A pauta é Des-
cumprimento do Acordo
Coletivo de Trabalho e
assuntos gerais.

O sindicato  voltou a receber
denúncias de trabalhadores,
vítimas de  assédio moral.

A direção do sindicato já está
investigando as denúncias e, em
breve, estará tomando as
providências legais.

Assédio
Moral é
crime!

ESTAMOS DE OLHO!


