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CONSÓRCIO MODULAR - MAN

Sindicato recusa em
mesa proposta para

o Acordo Coletivo

Em reunião na última sexta-feira,
dia 20, o sindicato rejeitou em
mesa a proposta apresentada
pela empresa, que, além de não
encher os olhos, não chega perto
de encher o bolso do trabalhador.

Como já é de praxe, a empresa
falou sobre o momento atual do
mercado, expondo sua situação
financeira e perspectivas. Falou
sobre investimentos em tecno-
logia, inovação e o seu alto custo
fixo na produção.

Chegou o momento em que os
representantes do Consórcio
Modular formularam uma pro-
posta oferecendo: reajuste salarial
calculado pelo INPC pleno; PLR
no valor de R$ 6.200; e cartão
alimentação de R$ 330/mês. E a
manutenção das cláusulas do
acordo anterior.

A direção do sindicato recusou
em mesa, afirmando que não vai
apresentar uma proposta que não

É dever de
todos zelar

pela saúde e
segurança

Sindicato vai aguardar nova rodada de
negociação e espera que o Consórcio
Modular reconheça a necessidade de
investimento na sua força de trabalho

Segurança e saúde no trabalho
devem atuar juntas para garantir
um ambiente profissional melhor,
mais seguro e mais saudável.

Uma política sintonizada garante:
redução dos riscos de acidentes;
ambiente mais adequado; redução
dos casos de doenças ocupacionais;
melhores condições físicas e psico-
lógicas; aumento da organização da
empresa com a elaboração de planos
de riscos; diminuição dos gastos com
multas ou indenizações devido ao
descumprimento de normas traba-
lhistas; e aumento da qualidade de
vida no ambiente de trabalho e,
com isso, maior produtividade.

A empresa deve não somente
garantir a presença de Técnicos
de Segurança, psicólogos, médi-
cos e enfermeiros, promover a
comunicação entre equipes e da
CIPA. Mas, principalmente,  ga-
rantir salários dignos, direitos,
benefícios e investimentos nas
condições de trabalho.

E os trabalhadores devem colocar
em prática todos os conhecimentos
adquiridos nos treinamentos de
segurança e campanhas de saúde,
promovidos pela empresa. Além de
obedecer às normas e, princi-
palmente, fazer uso dos Equipa-
mentos de Proteção quando estes
forem necessários para a reali-
zação das suas atividades.

reconheça os prejuízos causados
pelas perdas salariais inflacio-
nárias, sofridas também pelos
trabalhadores nos últimos anos.
E ainda ressaltou que é preciso o
reconhecimento da força de
trabalho, não só do chão da
fábrica, mas também daqueles
que atuam em vários níveis de
atividade.

O sindicato compreende que a
situação do país ainda é de insta-
bilidade, o que gera insegurança
para os investidores. Mas não deixa
de ressaltar a importância também
de novos investimentos e melhorias
nas condições de trabalho e vida
dos seus funcionários.

Nos últimos anos, os trabalhadores
vêm enfrentando, lado a lado, com
o patrão, os vários momentos de
crise econômica e política do país,
com perdas no mercado e prejuízos,
causados pela alta do custo de vida.
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Sindicato vai realizar a 3ª Festa
do Trabalhador em Porto Real

No próximo dia 6 de maio, o Horto
Municipal será palco da 3ª Festa
do Trabalhador, resultado de uma
parceria entre o Sindicato de
Metalúrgicos do Sul Fluminense e
a Prefeitura de Porto Real.

O evento, em comemoração ao
Dia do Trabalhador será realizado
a custo zero para o município. A
programação vai contar com
shows musicais, atividades
recreativas para as crianças e
sorteio de prêmios para os
servidores municipais e meta-
lúrgicos, com destaque para um
moto zero km.

Segundo a Secretária de Desen-
volvimento Econômico, Trabalho
e Renda de Porto Real, Vanessa
Miranda: “é o retorno de uma

parceria de grande importância
não só para o sindicato, mas
também para os servidores do
município de Porto Real. Muito
além de movimentar a economia
e o turismo de nossa cidade, a
Festa do Trabalhador é uma
excelente oportunidade de lazer
e entretenimento para toda a
população”.

Para o diretor administrativo
financeiro do sindicato, Edmilson
Alvarenga: “a Festa do Trabalhador,
através do apoio da Prefeitura
garante melhor estrutura e mais
qualidade ao evento. “As últimas
edições da Festa do Trabalhador
reuniram milhares de partici-
pantes. Vamos sortear uma moto,
comprada com recursos próprios
e outros prêmios serão sorteados

com apoio das empre-sas da
região. Essa parceria com a
Prefeitura de Porto Real é muito
positiva, pois fortalece o evento
que, sem dúvidas, já é parte do
calendário de festividades do
município”.

Os trabalhadores que ainda não
são sindicalizados e que querem
participar dos sorteios é só
preencher a ficha e entregar a
um dos representantes do
sindicato na empresa.

Além de diretores do Sindicato
dos Metalúrgicos, participaram
da reunião: o prefeito Ailton
Marques, o vereador Gilberto
Caldas, e a secretária de
Desenvolvimento Econômico,
Trabalho e Renda, Vanessa
Miranda.


