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CAMPANHA SALARIAL 2013
Decepção na 1ª rodada

de negociação com
a MAN

Sindicato e Comissão de Fábrica
se reuniram com o Consórcio Modular
para negociação do Acordo Coletivo
2013/2014. A reunião iniciada na
última quarta-feira e encerrada no dia
seguinte, após ouvirem as reivin-
dicações dos trabalhadores, as
empresas apresentaram as seguintes
propostas:
> PLR de R$ 5.416 com adiantamento
de 50% em julho. E o restante em 30
de janeiro do ano que vem.
> Reajuste salarial com apenas
reposição calculado sobre o INPC ,
do período de maio de 2012 a abril
de 2013. Reajuste este que será pago
a partir de 1º de novembro próximo.
Esclarecendo este reajuste será
somente para os trabalhadores que
ganham até R$ 6 mil.
> Abono salarial de R$ 800, a ser
pago logo após a aprovação,
juntamente com o abono de jornada
que é no valor de R$ 2.336.

O sindicato vai levar a votação
na próxima quinta-feira (4/4), na
portaria de entrada dos funcionários.
As urnas estarão a disposição a

partir das 6h.
A expectativa da direção do

Sindmetal-SF era que a empresa
apresentaria  uma proposta melhor
tendo em vista a correria do início do
ano, envolvendo novas contratações,
prorrogação de jornada, hora extra
aos sábados, entre outras. O que criou
uma perspectiva positiva para o
sindicato e aos trabalhadores.

Reafirmando este quadro, através
das notícias vinculadas na mídia, que
a MAN continua na liderança de
mercado de venda de caminhões,
com perspectiva de crescimento e,
agora, recentemente, a manutenção
da redução do IPI, o contexto está
totalmente favorável às negociações
do acordo salarial.

Porém, na primeira rodada de
negociação o quadro apresentado
pela MAN foi totalmente contraditório
aos objetivos do sindicato.  Mesmo
demonstrando várias dificuldades,
eles não desmentiram as notícias pu-
blicadas. Do outro lado, o sindicato
ficou frustrado com a proposta
apresentada pela empresa.

O governo decidiu prorrogar até
31 de dezembro a redução das
alíquotas do Imposto sobre Produtos
Industrializados (IPI) para automóveis
e caminhões. A medida foi anunciada
no último final de semana, dois dias
antes do prazo previsto para o fim
da redução, que seria neste 1º de
abril. A prorrogação representará
renúncia fiscal adicional de R$ 2,2
bilhões de abril a dezembro.

Para os veículos flex e a gasolina
de até 1.000 cilindradas, a alíquota
do IPI permanecerá em 2%. Antes, a
previsão era que o imposto fosse
elevado para 3,5% a partir de 1º de
abril. Segundo o Ministério da
Fazenda, a alíquota original para essa
classe de veículos é 7%.

Já para os veículos flex de 1.000
a 2.000 cilindradas, que teriam a
alíquota do IPI elevada para 9% a
partir da próxima segunda-feira, serão
mantidos os atuais 7%. Os carros a
gasolina, que teriam o imposto
elevado para 10%, permanecerão
com o IPI em 8%. As alíquotas
originais das duas categorias são,
respectivamente, 11% e 13%.

Segundo o Ministério da
Fazenda, a alíquota para os veículos
acima de 2.000 cilindradas
permanecerá alterada em 25% para
aqueles movidos a gasolina e em
18% para os flex.

Para os caminhões, o IPI perma-
nece em zero.

O governo também decidiu
prorrogar até 31 de dezembro a
alíquota de 2% do IPI para os veículos
comerciais leves. Originalmente, o IPI
para essa categoria é 8%.

Governo
mantem

redução de
IPI e favorece
mercado de
caminhões

Na semana passada, a General
Motors (GM), em São José dos
Campos (SP), demitiu 598
trabalhadores do grupo dos 748
funcionários que tinham seus
contratos de trabalho suspensos no
regime de “lay off”.

A situação já vinha se arrastando
desde agosto do ano passado,
após sucessivos resultados
negativos diante do crescimento do
mercado.

GM demite 598 funcionários
em São José dos Campos

Segundo a empresa, o fator
decisivo foi a relação conflituosa com
o sindicato da região, que se nega
a flexibilizar em questões trabalhistas,
fazendo com que a empresa
desviasse seus investimentos para as
fábricas de Gravataí (RS) e São
Caetano do Sul (SP).

Foram mantidos 150 trabalhadores
em regime de estabilidade. Entre eles,
137 já retornaram e os outros 13 estão
afastados pela Previdência Social.



Um trabalhador chamado de lerdo
e incompetente em reuniões semanais
sobre cumprimento de metas ganhou
na Justiça do Trabalho o direito a
receber indenização por danos
morais. A 2ª Turma do Tribunal
Superior do Trabalho (TST) não
conheceu do recurso apresentado pela
ETE - Engenharia de Telecomuni-
cações e Eletricidade e Oi Telecomu-
nicações. O ex-empregado foi
contratado para prestar serviços à
companhia telefônica. Ao ingressar
com ação trabalhista na 2ª Vara do
Trabalho de Sapucaia do Sul (RS), ele
descreveu que, ao longo dos quase
dois anos de atividade na empresa,

Empresa é punida pelo
TST por danos morais
contra trabalhador

sofreu humilhações e constrangi-
mentos pelo coordenador da ETE.
Provas testemunhais confirmaram as
informações do trabalhador.
Depoimentos descreveram que o
coordenador era hostil e tratava mal
os funcionários, o que fez com que o
juiz de primeiro grau condenasse as
empresas, solidariamente, ao
pagamento de indenização no valor
de R$ 5 mil. A decisão foi mantida
em segunda instância. No TST, o
ministro José Roberto Freire Pimenta,
relator do caso, considerou que o
trabalhador "era verdadeiramente
achincalhado pelo superior, sendo
obrigado a escutar palavras chulas".

As vendas de ônibus devem ter alta
de 6,6% neste ano em relação a
2012, quando foram vendidos
29.716 unidades, segundo estimativas
da Tendências Consultoria.

Além disso, apenas 25% do
Programa de Aceleração de
Crescimento - Equipamentos (PAC
Equipamentos) dos R$ 8,4 bilhões
disponibilizados para compras de
máquinas, utensílios e veículos
pesados, foram desembolsados ao
longo do ano passado, segundo
informações do Ministério do
Planejamento. Dessa forma, os
desembolsos restantes deverão

ocorrer em 2013. O Programa de
Sustentação do Investimento (PSI) do
Banco Nacional de Desen-volvimento
Econômico e Social (BNDES) também
deve colaborar para o crescimento
nas vendas do setor, devido à redução
da taxa de financiamento para 3%
ao ano até junho e 3,5% ao ano no
segundo semestre.

O transporte rodoviário também
deve aumentar neste ano em função
das perspectivas de alta para as tarifas
de transporte aéreo nos próximos
trimestres, que continuarão pressio-
nadas por aumento de custos das
empresas do setor e pela desva-

lorização cambial conduzida no
segundo semestre do ano passado.
Por sua vez, a estabilidade dos
preços reais de bens duráveis,
como automóveis e motos,
associadas à recuperação gradual
das condições de crédito ao setor
automotivo dão viés negativo à
demanda por transporte público de
ônibus urbanos ao longo deste ano.
No entanto, a demanda por motos,
ainda bastante fragilizada pela
restrição ao crédito, é um fator
adicional de favorecimento à
demanda por ônibus no decorrer
do ano, segundo a consultoria.

Vendas de ônibus
devem crescer 6,6%
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Novo convênio da
FORÇA SINDICAL

A Pousada SITIABERJ, localizada
na Praia Seca, em Araruama - RJ,
possui agora um convênio com a
Força Sindical, que dá direito a

preços promocionais aos
associados de todos os sindicatos
filiados a esta Central. A pousada
foi inaugurada no ano passado e,
além do preço especial para os
associados do sindicato, está

oferecendo descontos imperdíveis
na baixa temporada.


