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CAMPANHA SALARIAL 2013

MAN apresenta nova
proposta para o acordo

Este ano, lembrando um inicio
de negociações com muita
dificuldade, com atraso para as
primeiras reuniões, falta de
entendimento e, após o resultado
da votação do último dia 4/4, que
apresentou uma recusa maciça dos
trabalhadores (o que já era de se
esperar), o sindicato exigiu das
empresas do Consórcio Modular
que apresentasse números justos,
que realmente reconheça a
dedicação e o empenho dos
metalúrgicos neste primeiro trimestre
na produção.

O sindicato vem desenvolvendo
uma política de valorização do
trabalho e, aliado a essa prática,
a valorização do trabalhador. E
isso vem acontecendo na defesa de
aumento real de salário, maior

Sindicato realizará votação amanhã (19),
a partir das 6h, na portaria  de entrada
dos trabalhadores. É fundamental que

todos participem!
bonificação, melhoria nas con-
dições de trabalho, na manutenção
dos direitos, mais contratações,
diminuição do excesso de horas
extras e na preservação da saúde
do trabalhador.

Assim, a proposta de reajuste
salarial a partir de novembro foi
descartada pelo sindicato. O
sindicato conseguiu o pagamento
da PLR junto com o abono. E agora
é com os trabalhadores.

Ontem (17), após longos dias
de espera, o sindicato foi chamado
para debater a nova proposta que
está sendo apresentada pelo
sindicato (abaixo). 

A votação será realizada
amanhã (19), a partir das 6h,
na portaria de entrada dos
funcionários.

Reajuste salarial: 7% aplicado em 1/5/2013. Caso o INPC
seja maior, o reajuste será complementado. Para salários acima
de R$ 6.000, o reajuste será fixo de R$ 420,00.

Abono de jornada de 44 horas: R$ 2.350,00 com pagamento
em 3/5/2013.

PLR 2013: 1,5 salários, sendo o mínimo de R$ 5.428,00 + 5%
absenteísmo = R$ 5.700,00. Sendo a   1ª Parcela: R$
3.000,00 a ser paga 3/5/2013 e a 2ª Parcela com saldo a ser
pago em 30/1/2014.

NOVA PROPOSTA APRESENTADA PELO CONSÓRCIO MODULAR

A dificuldade
é geral!

Até agora, o sindicato não fechou
nenhum acordo coletivo 2013, em
virtude das dificuldades encontradas
nas mesas de negociações. Apenas
o Consórcio Modular, MA
Automotive e Benteler apresentaram
propostas mas que foram recusadas
pelos trabalhadores.

No Consórcio Modular, o sindicato
vai realizar a segunda votação,
mesmo com todas as dificuldades
apresentadas pela empresa.

A posição do sindicato tem sido
a mesma, ade que os trabalhadores
tem feito a sua parte e o objetivo do
sindicato é que as empresas
reconheçam o esforço do trabalhador
e parem de embromar.

Como já é de costume, as em-
presas terceirizadas do Consórcio
Modular ficam aguardando o
fechamento do acordo com os
módulos para iniciar suas
negociações.

Se os trabalhadores dos
módulos já estão impacientes com
a demora, dá pra se imaginar os
trabalhadores das terceiras. Essa
demora só não pode trazer
consequências negativas ao bom
andamento das negociações.

Já com a JSL, será o primeiro
acordo coletivo que o sindicato
negociará com a empresa. E a
expectativa dos trabalhadores é
grande para garantir melhorias
do salário, benefícios e condições
de trabalho.
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