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Como já é de costume todo ano, após
aprovação do Acordo Coletivo da
MAN e do Consórcio Modular, o
sindicato dá início às negociações
com as empresas terceiras.
As dificuldades nas negociações com
outras empresas do Sul Fluminense são

Terceiras apresentam
proposta para o ACT

TERCEIRAS DO CONSÓRCIO MODULAR - ACT 2016/2017

>Redução jornada de trabalho e do salário em 20% em 2017 e renovação
do PPE, repassado ao empregado valor de 10% pelo governo, com jornada
de trabalho de 4 dias semanais, na vigência da PPE proposta;
>Benefícios vinculados à manutenção dos Contratos e Pedidos junto ao
cliente nos volumes atuais: Garantia de Emprego até DEZ/2018; Redução
da Jornada de Trabalho para 42 horas semanais, a partir de 1/1/18; Cartão
Alimentação de R$ 300, a partir de 1/1/2018.
>Data base maio 2016: reajuste salarial de 9,83% em 1/1/17, sobre o
salário de dez/16;
> Data Base maio 2017: manutenção do Cartão Alimentação atual de R$
110 + Crédito extra de R$ 260, perfazendo total de R$ R$ 370, de jan a
dez/2017.
> PLR: R$ 2.600, sendo a 1ª parcela de R$ 2.000, paga em 30/5/17, e
parcela final em 30/1/18.

as mesmas encontradas com as terceiras,
com particularidades em cada uma
delas. Mesmo diante de tudo isso, o
sindicato conseguiu manter com quase
todas, a mesma proposta negociada
com o Consórcio Modular, exceto o
valor da PLR, que o sindicato reivin-
dicou um valor mínimo de R$ 2.800 e

as empresas não concordaram, man-
tendo o valor de R$ 2.600.
Amanhã, será a assembleia  geral com
os trabalhadores das terceiras, às 15h,
na portaria de entrada de funcionários
da fábrica, para votação das propostas,
de acordo com cada empresa.

MSX

ENGBRAS

>Renovação do PPE;
>Redução jornada de trabalho e do salário em 20% em 2017 e renovação do
PPE, repassado ao empregado valor de 10% pelo governo, com jornada de
trabalho de 4 dias semanais;
>Garantia de Emprego até DEZ/2018;
>Redução da Jornada de Trabalho para 42 horas semanais, a partir de 1/1/
18 e alteração do Cartão Alimentação para R$ 300, a partir de 1/1/18,
vinculados a manutenção dos Contratos e Pedidos (com os volumes atuais)
junto a MAN;
>Data base maio 2016: Reajuste salarial de 9,83% em 1/1/17, sobre o
salário de dez/16;
>Data base maio 2017: Crédito Mensal Extra no Cartão Alimentação de R$
260 e mais o valor atual de R$ 110;
>PLR: R$ 2.600, sendo a 1ª parcela no valor de R$ 2.000, paga em 30/5/17. E
2ª parcela a ser paga em 30/1/18, atrelada aos indicadores de absenteísmo.

RACING

>Renovação do PPE;
>Redução jornada de trabalho e do salário em 20% em 2017 e renovação do PPE,
repassado ao empregado valor de 10% pelo governo, com jornada de trabalho de
4 dias semanais;
>Garantia de Emprego até DEZ/2018;
>Redução da Jornada de Trabalho 42 horas semanais, a partir de 1/1/18 e
alteração do Cartão Alimentação para R$ 300, a partir de 1/1/18; vinculados a
manutenção dos Contratos e Pedidos (com os volumes atuais) junto a MAN;
>Data base maio 2016: Reajuste salarial de 9,83% em 1/1/17, sobre o salário de dez/16,
>Data base maio /17: Crédito mensal extra no Cartão Alimentação de R$
260 e mais o valor atual de R$ 110;
>PLR: R$ 2.600, sendo a 1ª parcela no valor de R$ 2.000, paga em 30/5/17. E a
2ª a ser paga em 30/1/18, atrelada aos indicadores de desempenho e absenteísmo.

SEMCON

VOTAÇÃO SERÁ AMANHÃ (24/11), ÀS 15H, NA PORTARIA DAS EMPRESA

>Redução jornada de trabalho e do salário em 20% em 2017 e renovação
do PPE, repassado ao empregado valor de 10% pelo governo, com jornada
de trabalho de 4 dias semanais;
>Efetivação do reajuste salarial de 9,83% em 1/1/17, sobre salário de dez./16;.
>Cartão Alimentação: carga extra de R$260 de jan. a dez /17, mais o valor de R$110;
>2ª parcela da PLR/16 mais o complemento da 3º parcela do PPE pago em 30/1/17.
>PLR 2017: R$2.600 pago como segue: 50%,1ªparcela em 30/5/17. E 50% da
2ª parcela em 30/1/18.
>Garantia de emprego até dez./18; Redução da jornada de trabalho em 1/1/18  para
42 horas semanais e Cartão Alimentação a partir de 1/1/18, de R$ 300 mensais,
conforme manutenção dos contratos e pedidos da MAN, com volume mantido.

BPO

Até o fechamento desta edição, os sindi-
cato ainda não tinha concluíso as nego-
ciações com a JSL.

>Continua fora do PPE;
>Redução da Jornada de trabalho para 42 horas semanais, a partir de 1/1/2018
e alteração do Cartão Alimentação para R$ 300, a partir de 1/1/2018, vinculados
a manutenção dos Contratos e Pedidos (com os volumes atuais) junto a MAN;
>Data base maio/16: Reajuste Salarial de 9,83% em 1/1/17, sobre o salário de dez/16,
>Data base maio/17: carga extra no Cartão Alimentação de R$ 260 e mais
o valor Atual de R$ 110;
>PLR: R$ 2.600, 1ª parcela no valor de R$ 2.000, paga em 30/5/17. E a 2ª a ser
paga em 30/1/18, atrelada aos indicadores de desempenho e absenteísmo.



No último dia 11, a direção do
sindicato realizou um ato público em
apoio à Justiça do Trabalho, em frente
à sede do Tribunal Regional do
Trabalho, Comarca de Volta Redonda.

Participaram representantes de sin-
dicatos das mais variadas catego-
rias de trabalhadores e centrais
sindicais da região Sul Fluminense,
Além de representantes da OAB e
da Magistratura.

A campanha pretende sensibilizar
os Poderes sobre os graves pro-
blemas que o judiciário trabalhista
está enfrentando após os cortes de

Metalúrgicos realizam
ato em apoio à Justiça

do Trabalho

verbas. Essa medida do governo
vem colocando em risco os direitos
fundamentais e sociais da classe
trabalhadora.

Nas palavras do presidente do
Sindicato dos Metalúrgicos: “Essa
causa também é de todos nós tra-
balhadores, já que está colocando
em risco os interesses de toda a
classe trabalhadora do nosso país.
Não podemos deixar isso acon-
tecer. Precisamos da Justiça do
Trabalho funcionando com toda
estrutura necessária e a todo
vapor em defesa do que é justo”.

Encaminhada ao Senado, a PEC 55
pretende congelar por 20 anos os
gastos públicos primários e limita
investimentos em áreas estratégicas
para o desenvolvimento social, como
a previdência, a ciência, a saúde e a
educação. Ela é uma das principais
apostas do governo Temer para
impulsionar a volta do neoliberalismo
e do programa de retirada dos direitos
dos mais pobres.

Membros de movimentos sociais
estão chamando-a de PEC do Fim do
Mundo. O apelido é justificado. Na
educação, por exemplo, um estudo
técnico apontou que as perdas na área
podem atingir os R$ 17 bilhões em
2025, e no acumulado dos primeiros
anos, a perspectiva de déficit é de R$
58 bilhões. A PEC praticamente
inviabiliza as metas do Plano Nacional
de Educação e fará com que “nenhum
centavo chegue para construir escolas,
pré-escolas, creches, melhorar as
universidades públicas, a educação
básica, o salário dos professores”,
conforme alertam os educadores. Na
Saúde, o financiamento do SUS ficará
comprometido e pode gerar uma
situação de caos, pois o congelamento
dos investimentos seguirá junto a um
processo de envelhecimento da
população brasileira, o que no futuro
trará graves consequências.

Além destas questões tão importantes,
é importante alertar para a situação
dos Direitos Humanos. Trata-se de
um profundo desrespeito aos direitos
fundamentais do cidadão, como a livre
manifestação e organização política.

É fundamental resistir. O diálogo e
a mobilização social são impor-
tantes para conscientizar o povo
brasileiro sobre o que está em jogo
com a aprovação dessa PEC.

PEC 55, antiga
PEC 241, uma
jornada para o

retrocesso

Silvio Campos discursa em defesa da Justiça do Trabalho

Magistrados, Advogados e representantes de sindicatos


