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Em assembleia realizada na tarde
de ontem, dia 9/11, trabalhadores
da MAN Latin America e do Consór-
cio Modular aprovaram a proposta
negociada entre o sindicato e as
empresas para renovação do
Acordo Coletivo de Trabalho 2017/
18 e sobre o Programa de Proteção
ao Emprego (PPE).

Coincidentemente, a assembleia
ocorreu no mesmo dia que marcou
a história do sindicalismo no Brasil,
quando três trabalhadores metalúr-
gicos foram brutamente assassina-
dos pelo Exército, durante a invasão
da CSN, na greve de 1988. Durante
a assembleia, o sindicato pediu um
minuto de silêncio e em seguida uma
salva de palmas em homenagem a
esses trabalhadores - Willian, Valmir
e Barroso.

O ponto principal da negociação foi

MAN - ACORDO COLETIVO 2016/2017

Metalúrgicos da
MAN aprovam o ACT

a garantia do emprego e a redução
da jornada de trabalho para 42 horas
semanais, a partir de janeiro de
2018. Isso quer dizer que a empresa
se compromete em não demitir seus
trabalhadores por dois anos, com a
preservação dos direitos e a abertura
de novos postos de trabalho. Portanto,
em destaque, a possibilidade de
novas contratações.

Por unanimidade, os trabalhadores
votaram a favor da renovação PPE,
com a manutenção da redução de
20% da jornada e do salário, a partir
de 2017, com quatro dias semanais
de trabalho.

O sindicato se sente satisfeito com o
resultado das negociações e para-
beniza os trabalhadores, que demons-
traram maturidade e reponsabilidade,
aprovando um acordo coletivo que está
fortalecido para o enfrentamento de
mais um ano de crise.

Negociações com
as terceiras
iniciam na

semana que vem

O Sindicato dos Metalúrgicos do
Sul Fluminense  informa aos traba-
lhadores das empresas presta-
doras de serviços  da MAN que,
como já é do conhecimento de
todos, sempre que é finalizado os
acordos coletivos com a MAN, o
sindicato inicia as negociações
com essas empresas.

Portanto, dessa vez não será
diferente, e o sindicato espera que
não atrasem as negociações. E já
adianta que não aceitará nenhu-
ma proposta que seja inferior a
que foi acordada com a MAN e o
Consórcio Modular.

A partir da próxima semana, o
sindicato estará agendando as
rodadas de negociação.


