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CONSÓRCIO MODULAR - MAN

Trabalhadores rejeitam
proposta para o ACT

Votação realizada na última
sexta-feira, dia 4/5, rejeitou a
proposta da empresa.

Participaram da votação 1.409
trabalhadores, sendo que 1.241
foram contrários à proposta,
enquanto 162 foram a favor. E
6 votos nulos.
O Consórcio Modular da MAN
apresentou reajustes nos salários
pelo INPC pleno e também rea-
juste nos benefícios já conce-
didos pela empresa desde o
acordo do ano passado.

Trabalhadores pedem melhoria na proposta para
o Acordo Coletivo de Trabalho 2018/2019

Após o resultado, o sindicato
informou a empresa e pediu
uma nova rodada de nego-
ciação, que deverá acontecer o

mais breve possível.E, assim
que acontecer, o sindicato vai
informar a categoria para realizar
uma nova votação.

Ministério Público do trabalho lança
campanha contra Reforma Trabalhista
Nessa segunda-feira (7) vai ser
lançado, em Brasília, o “Maio
Lilás”, que consiste numa cam-
panha do Ministério Público do
Trabalho (MPT), para resgatar
os direitos dos trabalhadores
perdidos com a Lei 13.467/17,
que trata da Reforma Trabalhista.
Na ocasião será apresentado  o
site www.reformadaclt.com.br.

O evento vai contar, também,
com debates e participações
de entidades sindicais de todo
o país.
O “Maio Lilás” vai ser lançado
no auditório da Procuradoria
Geral do Trabalho, em
Brasília, às 14h. A cor lilás
é uma homenagem às 129
mulheres trabalhadoras, que

foram trancadas e queimadas
vivas num incêndio criminoso
numa fábrica de tecidos, em
Nova Iorque (EUA), em 8 de
março de 1857, por reivin-
dicarem salário justo e redução
da jornada de trabalho. No
momento do incêndio, era
confeccionado um tecido de
cor lilás.



Sindicato realizou a festa do
Trabalhador em VR e em Porto Real

No último domingo (6/5), o sindicato realizou a sua tradicional
Festa do Trabalhador, em Volta Redonda e Porto Real. As
homenagens reuniram centenas de trabalhadores, que

compareceram com os seus familiares e receberam vários prêmios,
em dinheiro, eletromédicos e um moto zero km.

Presidente Silvio Campos abre a programação em
homenagem aos metalúrgicos do Sul Fluminense

Presidente Silvio Campos, juntamente com o
prefeito de Poreto Real, Aílton Marques, durante
o evento no Horto Municipal

Silvio inaugura o festival de prêmios, que distribuiu
50 mil reais em poupanças aos trabalhadores

Ganhador de R$ 10 mil, funcionário da Arcelor
Mittal, comemora com diretores do sindicato

Primeiro ganhador do prêmio de R$ 5 mil Metalúrgico comemora ao lado de Silvio Campos


