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Trabalhadores das
terceiras aprovam
o Acordo Coletivo

>Renovação do PPE
>Redução das  Jornada de Trabalho em 20% em 2017 e renovação do PPE, repassado
ao colaborador valor de 10% repassado pelo Governo, como jornada de trabalho reduzida
4 dias semanais;
>Redução da Jornada de trabalho para 42 horas semanais a partir de 1/1/2018,
garantia de emprego até 12/2018 vinculado a manutenção do contrato/pedido (com
manutenção dos Volumes Atuais)
>Data base maio: Reajuste Salarial de 9,83% em 1/1/2017, sobre o salário de 12/
2016
>Participação nos Resultados 2017 no valor de R$ 3.000 com antecipação de R$
1.500 em 30/01/2017 e os restante pagos em 30/1/2018, respeitando a propor-
cionalidade  conforme tabela de absenteísmo;
>Alteração do valor do cartão Alimentação  para 470 a partir de 1/1/2017, incluso os
valores que seriam pagos a título de Política Salarial.

Na votação realizada no últi-
mo dia 24/11, trabalhadores
de quase todas as empresas
terceiras do Consórcio Modu-
lar aprovaram o Acordo Cole-
tivo de Trabalho.

Mesmo diante das dificuldades
enfrentadas tanto pelas em-
presas quanto pelos traba-
lhadores, foi possível manter
um padrão razoável de reajuste
e, ao mesmo tempo, ter a
garantir da empregabilidade

Votação hoje (29/11), às 15h, na portaria da empresa

JSL apresenta
proposta para ACT

até 2018, equivalente ao do
Consórcio Modular e da MAN.
O sindicato agradece a con-
fiança na sua diretoria durante
a condução das negociações e
a participação massiva dos
trabalhadores.

TERCEIRAS DO CONSÓRCIO MODULAR  ACT 2016/2017

VEJA A PROPOSTANa votação realizada no dia 24,
os trabalhadores não participaram
já que a empresa ainda não havia
se manifestado com uma proposta
que atendesse os anseios dos
trabalhadores.

O sindicato cobrou que fosse apre-
sentada uma proposta o mais
urgente possível para o Acordo
Coletivo 2017/2018. E nesta
segunda-feira, representantes da
empresa se reuniram com o sindi-
cato e apresentaram a proposta,
que o  sindicato levará à votação
dos trabalhadores hoje (dia 29), às
15h, na portaria de entrada.

Todos os benefícios acordados são vinculados a manutenção do contrato bem como a
manutenção dos Volumes de Produção.



F ICHA  DE  S IN DICA L IZA ÇÃ O
Nome

Empresa Data de admissão

End. Nº                 Comp.

Bairro                                                                 CEP

Cidade                                   UF            Tels.                        e-mail
Autorizo o desconto em folha dos pagamentos de contribuições devidas por mim em favor do Sindicato dos

Metalúrgicos sobre o meu salário, inlcusive o 13, ficando filiado por tempo mínimo de seis meses.
_______________________, _______ de ____________________ de ______.

____________________________________                                              ________________________________
    assinatura do trabalhador                                                                     diretor/funcionário responsável


