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1 – Qual a empresa que você trabalha?
_____________________________________________________
2 – Quanto tempo está na empresa?
___________________________________
3 - Identifique abaixo a sua faixa etária:

(    ) 18 a 25 anos       (    ) 36 a 45 anos
(    ) 26 a 35 anos       (    ) acima de 45 anos

4 - Qual sua faixa salarial?
(    ) R$ 750 a R$ 1.500
(    ) R$ 1.501 a R$ 2.500
(    ) R$ 2501 a R$ 3.500
(    ) R$ 3.501 a R$ 4.500
(    ) Acima de R$ 4.500

5 – Qual o nível de pressão que você enfrenta de
chefia imediata sobre sua produção?
(   ) baixo    (   ) médio      (    ) alto
6- Você recebe treinamento/atualização sobre segurança
no ambiente de trabalho?
(   ) Não
(   ) Sim. Qual a frequência?
___________________________________

CAMPANHA SALARIAL 2013

Sindicato consulta sobre
pauta de reivindicações

6 – Sobre a qualidade da alimentação?
(    ) ótima   (   ) boa   (   ) regular   (    ) ruim
7 – Você sofre discriminação em seu local de trabalho?
(    )   sim     (     ) não
8 – Nesta campanha salarial, o que você gostaria que
melhorasse entre as cláusulas existentes?
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
9 – Cite os principais problemas enfrentados pelos
trabalhadores da sua empresa.
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
11 – Sugira o valor para o pagamento da PLR 2013.
___________________________________
___________________________________
12 - Você é sindicalizado?
(    )   sim     (     ) não

Participe da campanha salarial 2013, dando sua sugestão!
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Sindicato dos Metalúrgicos do
Sul Fluminense se solidariza com
os companheiros metalúrgicos da
GM, em São José dos Campos, que
vem enfrentando há 7 meses  riscos
de demissão e redução de salário.

No último dia 31, o Sindicato
dos Metalúrgicos de São José dos
Campos realizou assembleia para
definir a situação dos operários
da GM. A reunião foi marcada por
confusão e também pelo tom de
cobrança dos trabalhadores pelo
acordo firmado pelos sindicalistas

Situação de metalúrgicos da
GM ainda é preocupante

Redução de salário e demissão de 650 metalúrgicos
são os riscos enfrentados em São José dos Campos

com a montadora. 
O compromisso entre o sindicato

e a empresa prevê a extensão por
mais dois meses do prazo de layoff
que atinge 800 trabalhadores.
Inicialmente, estava previsto que o
prazo terminaria no sábado (26/1).
Depois desse período, cerca de 650
operários que compõem o grupo
podem ser desligados. Outros 150
restantes têm estabilidade.

Um dos itens previstos no
acordo é a retomada da produção
do sedã Classic até dezembro, o

que garante trabalho para parte
dos funcionários na linha de
automóveis por esse período e a
manutenção do setor.

Entre os itens do acordo também
estão o investimento de R$ 500
milhões na unidade até 2017 e a
redução para R$ 1.800 do piso
salarial dos novos funcionários,
ponto cobrado pela GM durante
toda a negociação. Atualmente, o
piso na unidade de São José é de
R$ 3.100, considerado alto demais
pela montadora.

As últimas notícias sobre a
produção da indústria automotiva
tem sido bastante favoráveis para os
trabalhadores. Assim, de forma
otimista, o Sindicato dos Metalúrgicos
dá o pontapé inicial para a campanha
salarial da categoria.

A MAN por exemplo, com o
mercado de grãos aquecido leva a
empresa à venda recorde de
extrapesados. A expectativa de safra
é de 180 milhões de toneladas de
grãos. Só isso já deve gerar uma
demanda por mais 20 mil
caminhões extrapesados nas
estradas. E parte dela deverá ser
produzida em Resende.

Momento favorável para a
campanha salarial

Outra boa notícia é a meta da
PSA Peugeot Citröen para 2013, que
é a de produzir 55 mil unidades do
Peugeot 208 na fábrica de Porto
Real. O veículo, lançado há um ano
na França, estará nas lojas em 3 de
abril e é uma das apostas da
empresa para elevar as vendas entre
10% e 15% em 2013. Atualmente,
a empresa opera com a capacidade
de produção de 150 mil veículos por
ano e deverá chegar a 220 mil
veículos na virada de 2013 para
2014, produzindo 40 unidades por
hora, em três turnos.

Por conta deste quadro positivo,
estão sendo abertas novas empresas

na região, gerando centenas de
novos postos de trabalho.

Portanto, diferentemente da
campanha salarial do ano passado,
período em que o país enfrentou
momentos de crise, o sindicato inicia
a campanha salarial 2013 com uma
perspectiva totalmente diferente,
com resultados que sinalizam uma
boa negociação com as empresas.

A partir desta edição, o sindicato
estará distribuindo nas fábricas este
questionário de consulta aos
trabalhadores sobre itens que
deverão constar na pauta de
negociação que será apresentada,
em breve, às empresas da base.


