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Campanha salarial já!
CAMPANHA SALARIAL 2017

Sindicato ouve metalúrgicos para iniciar negociação
Este ano o sindicato dará início
à campanha salarial mais ce-
do e o primeiro passo é saber
dos trabalhadores as principais
reivindicações a serem enca-
minhadas às empresas.
Mesmo diante das dificuldades
que estão expostas, o sindicato
não pode ficar esperando a
vontade dos patrões para abrir
o período de negociações,
quando estaremos renovando
o Acordo Coletivo.

Cite as principais reivindicações que você quer que o sindicato inclua na pauta de
reivindicação para o Acordo Coletivo de Trabalho 2017/2018:

Qual a empresa que você trabalha?
Qual a sua função?                                  Quanto tempo você está na empresa?

Há empresas na região que já
garantiram a reposição integral
do INPC, acumulado de maio
a abril de 2017, no acordo co-
letivo do ano passado, mes-
mo assim, o sindicato acha
que ainda não basta. Sabe-se
que a perda tem sido grande
nos últimos acordos coletivos
e por isso é necessário a busca
por ganho real.

É importante deixar claro que
este ano o sindicato não pre-

tende estender as negociações
sobre o Acordo Coletivo de Tra-
balho até novembro, como em
alguns casos que ocorreram no
ano passado. Empresas essas
que, inclusive, se recusaram a
pagar o retroativo a maio, data
base dos metalúrgicos do Sul
Fluminense. Isso está fora de dis-
cussão. A empresa que atrasar
vai pagar retroativo.
Responda a pesquisa abaixo
e entregue a algum repre-
sentante do sindicato.

Filiado a:



FICHA DE SINDICALIZAÇÃO
Nome

Empresa                   Data de admissão

End.                   Nº                 Comp.

Bairro                                                                 CEP

Cidade                                   UF            Tels.                        e-mail

Autorizo o desconto em folha dos pagamentos de contribuições devidas por mim em favor do Sindicato dos
Metalúrgicos sobre o meu salário, inclusive o 13º salário, ficando filiado por tempo mínimo de seis meses.

_______________________, _______ de ____________________ de ______.

____________________________________                                              ________________________________
    assinatura do trabalhador                                                                     diretor/funcionário responsável

Ociosidade bate
recorde nas autopeças
Índice ficou próximo de 55%; emprego no

setor acumula queda de quase 14%
Os fabricantes de autopeças
atingiram 54,2% de capacidade
ociosa, o mais alto índice desde
2010, quando o atual critério
de medição foi adotado pelo
Sindicato Nacional da Indústria
de Componentes para Veículos
Automotores (Sindipeças).

O recorde foi batido em no-
vembro do ano passado. No
acumulado dos 11 meses, a
capacidade ociosa cresceu 12,7
pontos porcentuais sobre o

mesmo período de 2015. E o
emprego nacional do setor
registra 13,9% de retração.

No acumulado até novembro o
Sindipeças acusou queda de
2,2% no faturamento líquido do
setor no confronto com o mes-
mo período de 2015. A entidade
ressalta que a queda no fatu-
ramento em base interanual
exibe melhora a cada mês,
embora o resultado total per-
maneça negativo.

As vendas para o mercado de
reposição cresceram 2,2% ante
os mesmos 11 meses de 2015 e
continuam ajudando a amenizar
a queda nos repasses às mon-
tadoras, que acumulam retração de
3,6%. As exportações recuaram
12,3%. Os negócios intrassetoriais
tiveram alta expressiva de 23,2%,
mas estes têm uma pequena
parcela (cerca de 4%) no
faturamento total do setor.

Fonte: http://www.automotivebusiness.com.br/


