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CAMPANHA SALARIAL 2014

Trabalhadores do Consórcio
Modular rejeitam 1ª proposta

REAJUSTE SALARIALREAJUSTE SALARIALREAJUSTE SALARIALREAJUSTE SALARIALREAJUSTE SALARIAL: : : : : INPC, a partir de 1º de maio;

CARCARCARCARCARTÃO ALIMENTTÃO ALIMENTTÃO ALIMENTTÃO ALIMENTTÃO ALIMENTAÇÃOAÇÃOAÇÃOAÇÃOAÇÃO::::: R$ 100,00 com implantação em 15/8/2014;

PLR/2014:PLR/2014:PLR/2014:PLR/2014:PLR/2014: 1,5 salário, com valor mínimo de R$ 6 mil + 7,5% de absenteísmo
para 0 evento, ou 5% para 1evento. Somando R$ 6.450, para 100% das metas. 1ª parcela
no valor de R$ 3.700, a ser paga no dia 25/4/2014. E 2ª parcela no dia 30/1/2015;

ADIANTADIANTADIANTADIANTADIANTAMENTAMENTAMENTAMENTAMENTO DO DO DO DO DA 1ª PA 1ª PA 1ª PA 1ª PA 1ª PARCELA DO 13º: ARCELA DO 13º: ARCELA DO 13º: ARCELA DO 13º: ARCELA DO 13º: a ser paga em 30/4/2014 (opcional);

ABONO DE JORNADA DE TRABALHO EM 44 HORAS SEMANAIS (VALIDADEABONO DE JORNADA DE TRABALHO EM 44 HORAS SEMANAIS (VALIDADEABONO DE JORNADA DE TRABALHO EM 44 HORAS SEMANAIS (VALIDADEABONO DE JORNADA DE TRABALHO EM 44 HORAS SEMANAIS (VALIDADEABONO DE JORNADA DE TRABALHO EM 44 HORAS SEMANAIS (VALIDADE
AAAAATÉ 2016):TÉ 2016):TÉ 2016):TÉ 2016):TÉ 2016):      R$ 2.500, a ser pago em 25/4/2014.

Com mais de 80% dos votos,
os trabalhadores do Consócio
Modular recusam nesta
segunda-feira (14/4) a
proposta apresentada pelas
empresas para a renovação
do Acordo Coletivo.

Com a pesquisa de boca de
urna, ficou claro para o
sindicato que a maioria dos
trabalhadores quer a implantação

de um cartão alimentação,
melhora no valor da PLR e
antecipação da data de
pagamento. Essas foram as
questões mais levantadas na
portaria da empresa, durante
a realização da votação com
os representantes do sindicato.

Com este resultado, o
sindicato imediatamente
chamou as empresas para

uma nova rodada de
negociação que aconteceu
hoje, dia 15, na empresa. A
nova proposta será votada
nesta quarta-feira, dia 16, a
partir das 6h, na portaria de
entrada das empresas.

Mesmo com toda a crise que
o setor automotivo tem
enfrentado, conseguimos
negociar avanços na proposta.

VEJA A NOVA PROPOSTA APRESENTADA:

Segundo notícia publicada na
imprensa, situação das monta-
doras de carros e caminhões
piorou. Elas estão dando férias
coletivas e retomaram planos de
demissão voluntária devido à
queda nas vendas e nas
exportações. O que tem de veículos
prontos é suficiente para abastecer
o mercado por 48 dias. O ideal
para estoque é de 30 dias.

No primeiro trimestre deste
ano houve um recuo de 2%. E as

Não vamos tampar o sol com a peneira
exportações caíram bem mais:
quase 32,7% em um ano. De
cada 10 carros exportados, 8 vão
para a Argentina. Mas o Brasil
está sem acordo comercial com o
país vizinho: ele só deve voltar a
vigorar no mês que vem.

A consequência é que as monta-
doras reduziram a produção. Por
isso, a indústria decidiu dar licenças
remuneradas, férias coletivas e
oferecer planos de demissão
voluntária, o chamado PDV.

Os anúncios que estão sendo
feitos são de mecanismos que
busquem manter o emprego.

A quantidade de vagas nas
fábricas depende das vendas nas
concessionárias. E elas andam
vazias. O dólar valorizado e
reajustes do preço do aço
encareceram as peças. Além disso,
as montadoras estão obrigadas
desde o início do ano a instalar
airbag e freios ABS nos carros
novos, e isso tem um custo.

‘

‘



Diretor da Comunicação:
Bartolomeu Citeli

Texto e diagramação:
Assessoria de Comunicação

Fale conosco:
comunicacao.smsf@terra.com.br

Jornal do Sindicato dos TJornal do Sindicato dos TJornal do Sindicato dos TJornal do Sindicato dos TJornal do Sindicato dos Trabalhadores Metalúrgicos do Sul Fluminenserabalhadores Metalúrgicos do Sul Fluminenserabalhadores Metalúrgicos do Sul Fluminenserabalhadores Metalúrgicos do Sul Fluminenserabalhadores Metalúrgicos do Sul Fluminense
Volta Redonda: Rua Gustavo Lira, 9 - Centro - Telefax: (24) 2102-2800

Subsede: Avenida Antônio de Almeida, 603 - Retiro - Tel: (24) 3346-6179
Barra Mansa: Rua Ary Fontenelle, 362 - Estamparia - Tel: (24) 3323-1584

Resende: Rua Dr. Tavares, 130, Centro - Telefax: (24) 3360-9895 / 3355-4457
wwwwwwwwwwwwwww.sindmetalsf.s indmetalsf.s indmetalsf.s indmetalsf.s indmetalsf.org.org.org.org.org.br.br.br.br.br

Os cupons dos sorteios serão distribuídos no dia e local do evento.


