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ACORDO COLETIVO 2010/2011

M.A. Automotive: descaso
com o trabalhador

O sindicato já solicitou
da empresa o fim do ex-
cesso de horas extras
que vem sobrecarregan-
do os trabalhadores.
Além disso, exigiu tam-
bém que a empresa faça
novas contratações no
sentido de pôr fim a esta

Os trabalhadores da M.A. já não aguentam mais o ritmo de produção
exigido pela chefia. O excesso de horas extras chega a ser desumano
para com os trabalhadores, que chegam a fazer 12 horas dentro da

fábrica. Isto sem falar no período de deslocamento dos companheiros de
casa para o trabalho e do trabalho para casa.

situação de “produção a
qualquer custo”.

O recado já foi dado
mas parece que a empre-
sa não entendeu. Agora,
o sindciato vai utilizar
uma linguagem diferen-
te. Se a empresa quer
pagar para ver, verá!

Empresa apresenta
proposta para renovação

do acordo coletivo

:: Reajuste salarial: 5,14% (INPC) + 1% (aumento real) a
partir de 1/5/2010
:: Ticket Alimentação: R$ 135,00, a partir de 1/5/2010
:: Auxílio Material Escolar: R$ 104,28
:: PPR: R$ 3.300,00, com adiantamento de
R$ 2.200,00 em março de 2010. E pagamento
proporcional aos que têm menos de 1 ano.

A proposta para o acordo
coletivo 2010/2011 será leva-
da à votação dos trabalhado-
res amanhã, a partir das
6h30, na portaria de entrada.

Esperamos contar com a
presença de todos para que
seja decidido por maioria.

Vejam ao lado a proposta:

PROPOSTA



Leilões da Caixa
podem ser ilegais

O Governo Federal edi-
tou a Medida Provisória nº
445/2008, transformada na
Lei nº 11922/2009, que tra-
ta de assuntos relaciona-
dos à renegociação de
contratos do Sistema Fi-
nanceiro de Habitação, que
foram firmados até 5 de se-
tembro de 2001. Trata-se
da possibilidade de rene-
gociação de dívidas de mu-
tuários com financiamen-
to de saldo devedor sem
cobertura do FCVS (Fun-
do de Compensação sobre
Variação Salarial).

A Caixa Econômica e
a EMGEA deveriam ter

chamado os mutuários que
já haviam perdido o seu
imóvel por falta de paga-
mento (adjudicada) e ainda
moravam nele (ou em pos-
se de alguém) para rene-
gociarem o saldo devedor.
O que não ocorreu.

Esta MP está em vigor
desde 13 de abril de 2009,
tendo como prazo máximo
para renegociação os 12 me-
ses seguintes da data de sua
publicação. Somente com a
proximidade do término des-
se prazo, é que a Caixa re-
solveu informar aos mutuá-
rios devedores a possibili-
dade de renegociação, isso

muito depois de ter leiloa-
do os milhares de imóveis.
E ainda de forma seletiva.

A ausência dessa infor-
mação pode gerar várias
ações contra a Caixa Eco-
nômica, com a possibilida-
de de anulação do leilão e
conseqüente retomada do
imóvel pelo mutuário pre-
judicado.

O prazo para renegocia-
ção é de seis meses, de
acordo com o parágrafo 2º,
do Art. 3º da Lei e não de
15 dias, conforme está sen-
do informado pela Caixa
Econômica Federal.

Mauro Coelho, presiden-

te da Associação de Mo-
radores do Bairro Vila
Rica, vem orientar que to-
dos os mutuários e ex-
mutuários que se encon-
tram nesta situação de-
vem entrar na Justiça
para obter a retomada do
imóvel ou a renegociação
da dívida.

Ele avisa também que,
os interessados devem
imediatamente entrar
com o processo na Jus-
tiça, utilizando o argu-
mento da Lei nº 11922/
2009 já que o prazo es-
tabelecido pela Lei vai até
13 de abril de 2010.
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