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Resistir para
garantir

CONSÓRCIO MODULAR - MAN

Final de ano chegou e o Sindicato dos
Metalúrgicos reafirma o seu compro-
misso na defesa dos interesses dos
trabalhadores, sempre priorizando a
manutenção do emprego e melhores
condições de trabalho.

Em um momento que só se fala em
aumento de jornada de trabalho, redu-
ção dos direitos dos trabalhadores e
diminuição de salários, o Sindicato dos

Metalúrgicos do Sul Fluminense come-
mora a conquista da redução da carga
horária semanal dos trabalhadores do
Consórcio Modular, que passou de 44
horas semanais para 42 horas, sem
redução de salário.

Por esses dias, o sindicato e a empresa
sentaram para discutir como será o novo
modelo de horário praticado pelos
trabalhadores, a partir de 1º de janeiro/18.

Sindicato avisa às empresas, que estão
chegando à região, ocupando espaços
dentro do Consórcio Modular – MAN,
que aqui tem regras. E essas regras
dizem respeito aos direitos conquis-
tados pelo sindicato aos trabalhadores
da base. Aqui não tem espaço para
“pirataria” e direito é pra ser respeitado.

Assim, representantes do sindicato vem
recebendo denúncia de constran-
gimentos dos trabalhadores de algumas
dessas empresas, que, no momento
da assinatura dos contratos com a
empresa, não passa pelo conhecimento
do sindicato, que prestem atenção e
procurem saber seus deveres para com
os trabalhadores.

Pirataria
aqui não!

Este final de ano, o Sindicato dos
Metalúrgicos, mesmo diante da crise,
conseguiu convencer os represen-
tantes das empresas do Consórcio
Modular a valorizar o esforço dos
trabalhadores. Conseguiu garantir
agora, para o próximo dia 20/12,
uma carga extra no valor de R$ 400,
além dos R$ 370 mensais, garan-
tidos no acordo coletivo. Ou seja, os
trabalhadores receberão o valor de
R$ 770, de carga no cartão alimen-
tação, para os gastos no final de ano.

Essa negociação só é válida para os
trabalhadores do Consórcio Modular
– MAN e terceiras, contratados até o
dia 10/11/2017, ligados ao Sindicato
dos Metalúrgicos do Sul Fluminense.

Garantida
carga extra no

cartão para
dezembro

VEJA ABAIXO COMO FUNCIONARÁ:

Sindicato exige a JSL que retome as
atividades ambulatoriais que prestavam
assistência à saúde dos trabalhadores.
É um absurdo que os trabalhadores
da empresa sofram por algum problema
de saúde ou acidente e tenham que se
deslocar até o hospital de Porto Real

REFORMAS, AQUI NÃO PATRÃO!!!

Sindicato exige a volta
do ambulatório à JSL

1º TURNO: 6h às 15h24
2º TURNO: 15h24 às 0h27
ADMINISTRATIVO: 8h às 17h24

Trabalhadores do buy off, depois de
vários meses de trabalho aos finais de
semana, denunciaram ao sindicato que,
nos dias 18 e 19/11, próximos, eles
serão convocados para trabalhar até o
meio dia para puxar a produção.
Mesmo depois de acordado com a
empresa que só trabalhariam aqueles
funcionários responsáveis pelo inventário
que será feito na estrutura da empresa.

Buy Off pede socorro
Imediatamente, o sindicato buscou
esclarecimento entrando em contato com
o RH da empresa, que notificou a área
responsável desmentindo e reafirmando
que não haverá atividade para buy off.

Portanto, o sindicato garante que não é
preciso se preocupar porque nada
mudou, nem que para isso seja
necessário que o sindicato faça plantão
nesses dias na frente da empresa.

para receber atendimento, e, ainda,
sem acompanhamento da empresa.

Isso não será aceito pelo sindicato, já
que se trata de um serviço que já fazia
parte das condições de trabalho dentro
da empresa. E exige a volta imediata
desse serviço.



‘9 DE NOVEMBRO’
Senador Lindbergh

Farias visita sindicato
no dia ‘9 de novembro’

Na última quinta-feira, dia 9, o sin-
dicato recebeu a visita do senador
Lindbergh Farias,  que fez reverência
à memória dos três trabalhadores -
Willian, Valmir e Barroso, que per-
deram suas vidas na luta por uma
jornada de trabalho mais justa, na
greve de 1988.

Na ocasião, Lindbergh ressaltou a luta

Presidente Silvio Campos,
ao lado do verador Carlinho
Santana, o vice preseidente
Renato Soares, agradece a
visita do senador Lindbergh

Farias, na  data que o
sindicato relembra os 29

anos da greve de 1988

Trabalhadores e diretores assistem atentos o discurso
do senador Lindbergh Farias sobre a importância da
mobilização na luta contra as reformas

do povo brasileiro contra a reforma
trabalhista e as medidas tomadas
pelo governo Temer, que trazem
muitos prejuízos e retrocessos nos
avanços que o país já havia con-
quistado, ao longo de sua história. E
ressaltou também sobre a impor-
tância da mobilização dos traba-
lhadores contra essas mudanças.

No 1º dia da reforma trabalhista,
juiz na Bahia condena funcionário
a pagar R$ 8,5 mil por suposta
conduta de má-fé.

A condenação foi de um empregado,
do ramo agropecuário, em Ilhéus, na
Bahia com base na nova legislação,
que começou a valer no sábado (11).
No exato dia em que as novas
determinações entraram em vigên-
cia, um funcionário foi condenado a
pagar à empresa que trabalhava o
valor de R$ 8, 5 mil para custear a
ação. O juiz responsável pela decisão
considerou que houve conduta de
má-fé por parte do empregado.

O funcionário teria afirmado que foi
assaltado a mão armada pouco
antes de sair para a empresa e que,
por isso, buscava uma indenização
por danos morais. Além disso, o
mesmo funcionário teria reclamado
do não cumprimento por parte da
empresa da intrajornada.

Sem entrar no mérito da questão,
com a mudança das regras da
intrajornada, o sindicato se preo-
cupa que decisões como essas
possam intimidar trabalhadores a
reclamar seus direitos na Justiça,
opina a direção do sindicato.

REFORMA
TRABALHISTA


