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CONSÓRCIO MODULAR - MAN

Metalúrgicos aprovam
proposta do ACT 2018/19

O resultado da votação, realizada
ontem (10/5), foi favorável à
proposta apresentada pelo Con-
sórcio Modular da MAN sobre a
renovação do Acordo Coletivo de
Trabalho 2018/2019.

Participaram da votação 1.475
metalúrgicos da empresa, sendo
que 772 votos foram a favor da
proposta, 692 foram contrários
e 11 votos nulos.

A proposta aprovada foi a “2”,
que abrange o Reajuste salarial
de 2,5%; cartão alimentação de
R$ 370; PLR  de 1.5 salário, com
valor mínimo de R$ 7.500,
limitado a R$ 11 mil + 5% de
absenteísmo, com adiantamento
no valor de R$ 4,5 mil em 30 de
maio de 2018.E o adiantamento
do 13° salário (opcional).

A apuração contou com a
participação de representantes do
sindicato da empresa AKC,
Continental, Meritor, entre outras,

Apesar da
pequena

diferença, o
resultado da

votação aprovou
a proposta da

empresa

que acompanharam todo o
processo de contagem dos votos
e preparação da ata de votação.

O sindicato entende que a vota-
ção por escrutínio secreto, além
de legítimo, protege e garante a
lisura no processo, já que ex-
pressa o desejo da maioria.
Embora, em casos como esse,

que a diferença é considerada
pequena, fica aquém da vontade
de uma parcela considerável de
trabalhadores. Mas é a maioria
quem decide.

A direção do sindicato reafirma
o seu compromisso de defender
os interesses da categoria e agra-
dece a participação de todos.

Metalúrgicos das empresas do Consórcio Modular participam da apuração



Tentativas de obrigar magistrados
a interpretar a lei de forma apenas
literal são "autoritárias", aponta
resolução do 19º Congresso da
Anamatra, no último sábado (5),
em Belo Horizonte. Para eles, texto
só é válido a partir de 11/11.

A Lei 13.467 deve ser aplicada de
acordo com a Constituição, res-
peitando também convenções e
tratados internacionais. Essa foi
uma das resoluções do encontro,
em que os juízes decidiram ainda
que qualquer norma de acordo
coletivo que vise a afastar a Justiça
do Trabalho será inconstitucional.

Em uma das 103 resoluções apro-
vadas, os magistrados afirmam
ainda que qualquer "ação política,
midiática ou administrativa" que
tente obrigar o juiz a interpretar a
nova lei de forma "exclusivamente

Lei trabalhista tem
de ser subordinada

à Constituição Federal

literal" é "autoritária, antirrepubli-
cana e acintosa, agredindo a inde-
pendência harmônica" entre os po-
deres da República. Ainda no enten-
dimento, a nova lei só pode ser
aplicada a partir de 11 de novembro,
quando entrou em vigor. O governo
defende que os contratos anteriores
também se submetam à lei.

No documento aprovado, os magis-
trados afirmam que "a independên-
cia técnica do Juiz é garantia de
cidadania e do Estado democrático
de Direito, não podendo ser utilizada
para barganhar a existência, a
subsistência ou a persistência da
Justiça do Trabalho". E alertam que
a reforma "trouxe visível preca-
rização das relações de trabalho,
conforme índices oficiais já divul-
gados, referentes ao aumento de
desemprego e da informalidade".

FORTALEÇA O SEU SINDICATO,
A SUA VERDADEIRA

TRINCHEIRA DE LUTA!

Após a aprovação do Acordo
Coletivo de Trabalho 2018/2019,
o sindicato vai acompanhar o
cumprimento do acordo no que diz
respeito a efetivação dos traba-
lhadores que estão em contrato
temporário, com término previsto
para os  próximos dias.

Outro compro misso assumido pela
empresa foi o de realizar um
estudo sobre o Plano de Cargos e
Salários dos trabalhadores horistas,
com objetivo de reduzir o tempo
para se chegar ao salário teto, que
hoje é de cinco anos.

O sindicato permancerá presente
para ouvir e encaminhar recla-
mações dos trabalhadores, exi-
gindo da empresa que medidas
sejam tomadas para melhorar as
condições de trabalho dos
metalúrgicos das empresas do
Consórcio Modular.

Próximos
passos do
sindicato


