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Volta Redonda, 10/8/2016 - Boletim 1361.Informativo do Sindicato dos  Metalúrgicos do Sul Fluminense
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Crise persiste e
sindicato resiste

Sindicato mantém a luta pelos direitos
trabalhista dos metalúrgicos

Apesar do cenário desfavorável
as vendas de caminhões e
ônibus no Brasil, o Sindicato dos
Metalúrgicos reafirma que o
acordo com a MAN Latim
América está valendo.

O nível de empregabilidade da
fábrica de Resende será
mantido até abril 2017,
embora as empresas do
consórcio modular tenham
abertas as adesões ao
Programa de Demissão
Voluntária (PDV) aos
trabalhadores que estão no FAT
(Fundo de Amparo aos
Trabalhadores). Isso porque,
neste mês, será o mês da
renovação do mesmo.

Desta forma, os metalúrgicos
que não optarem pela
renovação do FAT terão a
opção do PDV, conforme já
anunciado pelas empresas. O
Plano de Demissão Voluntária
será os mesmos moldes do
anterior.

Jornais noticiam a crise no setor
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Festival de Futebol
do Sindicato

Na primeira quinzena de setembro, o sindicato realizará
mais uma vez o festival de futebol dos metalúrgicos.
Jogos serão na área de lazer da Man e as inscrições irão
até fim de agosto. Não percam. Inscrições pelo e-mail:
sindmetalresende@gmail.com, aos cuidados do diretor
Bartolomeu Citeli.

Nem tudo está
perdido
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