
Filiado a:

Resende, 21/2/2019 - Boletim 1600.Informativo do Sindicato dos  Metalúrgicos do Sul Fluminense

CONSÓRCIO MODULAR VOLKS

Metalúrgicos dizem NÃO
à proposta da empresa

O resultado da votação de ontem,
dia 20, rejeitou a proposta apre-
sentada pela empresa para
renovação do Acordo Coletivo
2019/2020.

A empresa ofereceu um rejuste
salarial de 100% do INPC, ser
apli-cado a partir de outubro,
abono salarial com uma carga
extra no cartão alimentação de R$
850, a ser creditado no dia 1/3;
reajuste no cartão Alimentação de
R$ 385; e a PLR de R$ 7.700 +
5% de absenteísmo = R$ 8.085
(1,5 salário até R$ 11.400), com
primeira parcela de R$ 4.700 a
ser paga no dia 1/3. E a 2ª em
janeiro/2020.

Participaram da votação 1.528
trabalhadores, sendo que 478
(31,28%) disseram SIM e 1.044
(68,32%) votantes disseram NÃO.
Houve seis votos entre brancos e nulos.

Devido a chuva e os fortes ventos
a votação ficou prejudicada e o
sindicato decidiu prorrogar a
votação até às 16h55 para garantir
a oportunidade dos trabalhadores
do segundo turno votarem.

Assim, a próxima votação, caso
ocorra esse tipo de imprevisto, o
sindicato deverá solicitar à
empresa um local mais seguro
para realizar a votação.

Trabalhadores recusaram a proposta apresentada
pelo Consórcio Modular Volks sobre a renovação do

Acordo Coletivo de Trabalho 2019/2020

NÃO | 1.044
SIM | 478
BRANCO e
NULO | 6

TOTAL | 1.528

VEJA ABAIXO O
RESULTADO:



O SINDICATO
INFORMA QUE

ASSIM QUE FOR
APROVADA A

PROPOSTA DO
ACORDO COLETIVO

DO CONSÓRCIO
MODULAR, SERÁ

INICIADA AS
NEGOCIAÇÕES DAS

EMPRESAS
TERCEIRIZADAS.

SINDICATO VAI DIVULGAR CONVÊNIO COM A
FACULDADE DOM BOSCO, DE RESENDE, COM

DESCONTOS ESPECIAIS PARA SINDICALIZADOS.

EM BREVE

Eleições da CIPA da Kroshu aconteceu na
terça-feira (19/2) e contou com a

participação da maioria dos trabalhadores.
O sindicato parabeniza os eleitos e deseja

um bom trabalho aos novos cipeiros.


