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CAMPANHA SALARIAL 2014

Campanha salarial    crise
no setor automotivo

O sindicato inicia a sua
campanha salarial 2014.
Sabe-se que neste momento
as empresas da região
passam por dificuldades
devido à retração do
mercado de automóveis,
caminhões e ônibus, que
estão levando a redução do
volume de produção.

Na região, a Peugeot,
como todos já sabem, desde
fevereiro, vem funcionando
com um turno de trabalho a
menos. A Nissan, que nem

começou a fabricar para o
mercado, já anunciou um
número menor que o
previsto anteriormente. A
MAN Latino América
também já fala em uma
nova redução na produção
de caminhões e ônibus.

Nesta próxima semana, o
sindicato estará entregando
a pauta, contendo as
principais reivindicações
apontadas através de
pesquisa feita entre os
trabalhadores, às empresas

da região.
Como tem sido nos

últimos anos, em momentos
de negociação coletiva, o
sindicato se depara com esta
situação de “crise”, mas,
mesmo com toda as
dificuldades, a direção não
aceita flexibilização ou
perda de direitos ou
benefícios já conquistados.
E também não deixa de
negociar alternativas que
mantenham o nível de
empregabilidade na região.
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“Oposição” não se
conforma com derrota

As duas chapas derrotadas
na eleição sindical, realizadas
nos dias 10 e 11 de março,
continuam com o “chororô”
mesmo depois de levarem
uma “coça” de votos. Durante
o pleito, tiveram todas as
garantias de participação no
processo eleitoral. A eleição
foi convocada no dia 10/09/
2013. Foram seis meses até
acontecer o pleito.

Fizeram muita propa-
ganda, falaram demais, mas
esqueceram de se organizar
para o momento a eleição.
Tiveram até extensão do
prazo para apresentar a
relação de fiscais, em que
apenas uma chapa
apresentou nomes, e mesmo
assim,  muitos não
compareceram durante a
votação e a apuração. Isso

Desde o mês passado, pelo
menos quatro montadoras
de automóveis no Brasil –
Volkswagen, Renault, Honda e
Peugeot Citroën – e três
fabricantes de caminhões do
ABC paulista – Mercedes,
Scania e Ford – desaceleraram
suas linhas de montagem. A
Renault, com 20% da produção
destinada à Argentina, diminuiu
o terceiro turno na fábrica de
São José dos Pinhais (PR),
mesma cidade onde 150
operários da Volkswagen estão
afastados da produção por
pelo menos três meses. Em
Porto Real, no sul do Rio, a
Peugeot Citroën também
suspendeu contratos de
trabalho de aproximadamente

600 funcionários para reduzir
o efetivo em 30% e cortar a
produção em igual proporção.

Em Sumaré, no interior de São
Paulo, a Honda suspendeu as
horas extras que vinham sendo
feitas nos últimos dois anos. A
Mercedes-Benz voltou a adotar
a semana curta de trabalho em
sua fábrica de São Bernardo do
Campo, no ABC paulista, com
um dia a menos de produção
na linha de caminhões, para
adaptar o fluxo de montagem à
acomodação do mercado
doméstico e à queda nas
exportações para a Argentina. A
produção de ônibus na unidade
não foi afetada. Os dias parados
dos 2 mil operários que
trabalham na produção de

caminhões, segundo acordo
com o sindicato dos metalúrgicos
da região, serão descontados do
banco de horas dos
trabalhadores.

A Scania, também no ABC,
interrompeu a produção por
cinco dias desde fevereiro.
Outras duas paradas estão
marcadas para abril e maio.
Antes do Carnaval, a Ford
havia paralisado por cinco dias
a montagem de caminhões em
São Bernardo, segundo o
sindicato dos trabalhadores.

Balanço da Anfavea mostra
que as vendas de caminhões
caíram 3,9% no primeiro
bimestre do ano, somando
21,2 mil unidades.

Fonte: Valor Econômico

não é culpa do sindicato, que
seguiu todos os trâmites
exigidos pelo estatuto e
determinado pela Justiça.

Trabalhador, tome muito
cuidado com o que você assina
por aí, o sindicato já sabe que
os perdedores estão colhendo
assinaturas sabe-se lá com
qual intenção.

Só falta agora eles recor-
rerem ao STJD...

Montadoras reduzem
ritmo de produção


