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CAMPANHA SALARIAL  2013

A pesquisa consultou funcionários e também

trabalhadores das terceiras da MAN, com o

objetivo de elaborar uma pauta de

reivindicações a ser discutida durante a

Campanha Salarial 2013.

Foram respondidas doze perguntas sobre

expectativa de aumento salarial, segurança

e saúde do trabalhador, assédio moral,

condições no ambiente de trabalho, PLR e

os principais problemas. Veja abaixo, o que

os trabalhadores registraram na pesquisa:

Pressão no ambiente
de trabalho

Bem mais da metade dos trabalhadores

apontaram como alto o nível de pressão

da chefia imediata dentro da MAN. A

grande maioria das reclamações

registradas é de funcionários das

empresas terceirizadas, que sofrem

Pesquisa aponta alto nível de
pressão no ambiente de

trabalho da MAN

constante ameaça de demissão e estão

sendo obrigados a fazer horas extras.

Segurança e saúde
do trabalhador

A maioria dos trabalhadores respondeu

que recebe treinamento e atualização

da empresa, ainda que muitos deles

julguem insuficientes, já que é crescente

o número de trabalhadores afastados  em

função de doenças ocupacionais e

acidentes ocorridos dentro da empresa.

O sindicato tem se preocupado em criar

e estimular nas empresas políticas de

prevenção de acidentes e combate a

O resultado da
pesquisa realizada,
desde o dia 20/2, pelo
Sindimetal-SF, indicou -
como ponto mais crítico
- o alto nível de pressão
no pátio da MAN.

essas doenças, cobrando das empresas

maiores investimentos em segurança e

saúde do trabalhador.

Assédio moral
As críticas à política autoritária e a falta de

diálogo entre trabalhadores e as áreas de

Recursos Humanos das empresas

consultadas é constante.

Condições como metas impossíveis de

cumprir, comportamento de chefia ao

ridicularizar subordinados, desdenhar da

competência e capacidade dos funcionários

e humilhação em ambiente de trabalho são

as maiores reclamações no pátio da MAN.
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No geral, a empresa que mais apresentou
insatisfação foi a JSL, seguida da Continental.

Os trabalhadores reclamaram principal-
mente dos Recursos Humanos, que têm
cometido muitos erros nas folhas de ponto, com
descontos indevidos e demora na entrega do
contracheque. E carga horária excessiva e o
excesso de pressão para que o trabalhador faça
horas extras que não são pagas no mês
corrente. Nos dados da pesquisa, há várias
sugestões sobre  contratação de mais mãos-de-
obra. O que contribuirira na redução de horas
extras, na saúde e segurança dos trabalhadores.

Outras reclamações foram da falta de
treinamento; desvio de função; humilhação

A grande maioria dos trabalhadores
defende um valor de PLR igual para todos.
Assim como, defendem também, abono igual
para todos os funcionários.

Desde que a atual diretoria assumiu o
sindicato, muitas desigualdades foram
corrigidas. E todos sabem como tem sido difícil
as negociações da PLR. Mesmo assim, a cada
acordo coletivo, o sindicato vem conseguindo
diminuir as diferenças de valores entre as
empresas que prestam serviço dentro da MAN.

Os  trabalhadores querem a diminuição
da jornada de trabalho para 40 horas
semanais e mais contratações de
funcionários.  Além da melhoria no Plano
de Saúde e inclusão de Plano Odontológico.

Quanto aos benefícios, os funcionários
das empresas estão reivindicando auxílio
educação, auxílio creche e cartão alimen-

e desrespeito ao funcionário por parte de
chefias; falta de políticas de incentivo e
promoção do trabalhador; demissão sem
justificativa; falta de medidas de segurança
para quem trabalha com tráfego
(empilhadeiras);  péssimas condições de
trabalho, como alta temperatura e falta de
manutenção nos equipamentos e local
apropriado para descanso.

Ainda segundo os funcionários
principalmente das terceiras, as ameaças de
demissão são constantes. Há falta
equiparação salarial com valorização daqueles
com muitos anos na empresa e um Plano de
Cargos e Salários.

JSL foi a empresa com
mais reclamações

Redução de jornada
e mais contratações

PLR igual
para todos

Metalúrgicos querem
aumento real justo

Foram vários os percentuais e valores
sugeridos pelos trabalhadores da MAN e sua
terceiras, apurados durante a pesquisa
realizada pelo Sindmetal-SF, durante este
mês, na portaria da empresa.

Além da reposição das perdas, calculadas
pelo INPC, o trabalhador quer aumento real.

Neste momento, o país vive uma

conjuntura favorável à luta dos trabalhadores
– índice de desemprego de 5,5% em 2012,
o menor em dez anos, e a renda subiu 4,1%,
maior alta na década. Este cenário tende a
se repetir este ano. O que contribui, sem
dúvida, para uma campanha salarial com
mais salário, garantia de direitos e novas
conquistas.

tação ou cesta básica.
Nas principais empresas, foi citada a

necessidade de aumento no piso salarial.
E quanto à política de horas extras, a
grande pedida foi  o pagamento do
percentual de 100%. E a extensão do
direito ao leasing a todos os trabalhadores
da planta da MAN.

Na pesquisa, fica visível o grau de
insatisfação dos metalúrgicos no pátio da MAN.
Mais da metade dos entrevistados julgou
somente regular a qualidade da alimentação,
além da grande lotação no refeitório e falta de
bebedouro com água gelada.

E quanto às condições de trabalho, muitos
reclamaram de falta de plano de cargos,
carreira e salário; carga horária excessiva;
transporte gratuito, com maior frequência de
horário e conforto; atrasos no pagamento das
horas extras; desvio de função; falta de
climatização nas áreas; falta de flexibilização de
horário; falta de uniforme e diferença salarial
entre funcionários que exercem a mesma função.

Outra importante reivindicação é o
aumento do quadro de pessoal das empresas,
que deverá acabar com o excesso de horas
extras e a correria nas linhas de produção.
Diminuindo assim os riscos de acidente.

Também, ficou registrada a necessidade de
melhoria no atendimento da agência bancária
localizada no interior da fábrica.

Trabalhador
clama por
melhorias


