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CAMPANHA SALARIAL 2014

MA Automotive e Sindicato
se reúnem para nova

rodada de negociações
Após a recusa da última proposta,
representantes da MA Automovive
e do Sindicato dos Metalúrgicos
do Sul Fluminense se reuníram
hoje (6/5) para mais uma rodada
de negociações do Acordo
Coletivo 2012/2013.

Apesar das dificuldades que a
empresa diz estar enfrentando e do
cenário de crise que o setor
automovivo vive hoje no país, o
sindicato conseguiu uma melhoria
significativa na proposta.

O sindicato continua
aguardando que a
empresa convoque para
uma nova rodada de
negociações.

É preciso que a empre-
sa entenda que tem que
melhor os valores da
PLR para que seja
possível avançar nas
negociações.

AcordoAcordoAcordoAcordoAcordo
Coletivo daColetivo daColetivo daColetivo daColetivo da

BentelerBentelerBentelerBentelerBentelerVeja abaixo a proposta:

- Reajuste Salarial: INPC pleno;

- PPR: R$ 4.500,00;

- Adiantamento da PPR no
valor de R$ 3.500,00, em 9/5,
caso a proposta seja aprovada;

- Banco de Horas;

- Ticket Alimentação: R$ 205,00
por mês, totalizando R$ 2.460,00
no ano;

- Auxílio Material Escolar: R$ 160,00.

A proposta  será levada à votação amanhã (7/5), a partir das
7h (manhã), na portaria de entrada dos funcionários.

Irresponsabilidade pode custar caro!
O mercado de automóveis
continua se mostrando fraco em
relação aos anos anteriores. A
maioria das montadoras já
programou férias coletivas para
este segundo semestre, além de
dispensas e PDV (Programa de
Demissão Voluntária). Aqui na
região, a coisa não é diferente do
restante do país, estamos passando
por um momento de muita
dificuldade. O sindicato tem
buscado junto às empresas evitar
as demissões em massa e ainda
garantir bons acordos nesta
campanha salarial, sem flexibilizar

os direitos já conquistados pelos
trabalhadores.

Enquanto isso, dentro das fábricas,
principalmente na Benteler e MA
Automotive, algumas ervas daninhas
tentam levar trabalhadores para
“aventuras”, chegando a propor
paralizações, manifestações. Este é
um momento em que todos devem
estar unidos na defesa dos empregos.
Estão usando a estabilidade provisória
que tem no emprego para fazerem
política, ao invés de exercerem a
função que lhes garante esta
estabilidade e buscarem melhorias
para a segurança do trabalhador.

O papel do sindicato é defender
os interesses do trabalhador, sendo
que este principal interesse, é seu
emprego. Por isso, prioriza-se a
negociação entes de qualquer
atitude extrema, que possa colocar
em risco os empregos de centenas
de pais e mães de família. Quem
está na empresa há mais tempo
sabe que a política feita pelo
sindicato tem trago resultados,
basta verificar os números da PLR e
dos salários de hoje e os benefícios
que não existiam no passado. Nada
disso foi conquistado sem
negociação e paciência.
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