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CAMPANHA SALARIAL 2013

Após o início das nego-
ciações com as empresas
terceiras do Consórcio Modular,
já deu pra ver o grau de
dificuldade a ser enfrentado
para arrancar dinheiro do bolso
do patrão.

As primeiras empresas que
apresentaram propostas já

disseram que não poderão
pagar o abono este ano, com
as justificativas de sempre: “não
temos dinheiro, o contrato está
vencendo ou já está vencido,
blá, blá blá”.

Para a direção do Sindicato
dos Metalúrgicos do Sul
Fluminense não importa de onde

Terceiras da MAN se recusam a
pagar abono aos trabalhadores

VEJA ABAIXO AS PRIMEIRAS PROPOSTAS APRESENTADAS:

Reajuste salarial referente ao índice do INPC apurado no período de
maio de 2012 a abril de 2013, considerando o mínimo de 7%, caso o
índice apurado fique em patamar menor;
Pagamento do PPR no valor de R$ 2.900, sendo a primeira parcela
(50%) paga em 30 de julho de 2013 e a segunda (50%) em 30 de
janeiro de 2014;

EMPRESA ENGESEG

PLR  R$ 2.500 – 1ª Parcela R$ 1.500 a
ser paga em 30/5/2013 e o restante em
30/1/2014
Reajuste Salarial: INPC – Com limite
salarial de R$ 4.200 pagamento de
valores fixo
Cartão Sodexo: Reajuste para R$ 110
Alimentação e Transporte: Sem reajuste

venha o dinheiro, o que importa
é que o trabalhador receba uma
PLR, abono e aumento justo. Se
já não bastasse a diferença ainda
existente entre os valores pagos
aos trabalhadores dos módulos,
eles ainda vêm com esse blá, blá
blá para não pagar. Assim,
realmente, fica difícil

EMPRESA JSL EMPRESA
PRO-JECTO

Reajuste de 7% a partir de 1º
de maio, caso o INPC seja
maior, será complementado

R$2.500 de PLR  - 1ª parcela
de 50% para 15/5/13
(absenteísmo)

VOTAÇÃO NESTA 5ª FEIRA, 9/5 - A PARTIR DAS 6H,
NA ENTRADA PRINCIPAL DOS FUNCIONÁRIOS
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Festa do Trabalhador supera as
expectativas de público

No dia 1º de maio, o Sindicato
dos Metalúrgicos do Sul Fluminense
promoveu, junto com a Prefeitura de
Resende, a Festa do Trabalhador, no
Parque de Exposição, em homenagem
aos trabalhadores da região. Além
dos shows, foram premiados em torno
de 60 trabalhadores, com os mais
diversos eletrodomésticos, eletrônicos,
bicicletas e carros zero.

O presidente do sindicato,
Renato Soares, comentou que ficou
surpreso com a quantidade de
trabalhadores presentes na festa.
“Porto Real e Resende cresceram
muito nesses últimos anos e o
sindicato vem acompanhando este
crescimento. Várias novas empresas
se instalaram na região das Agulhas
Negras, principalmente do setor

automotivo, e houve a abertura de
novos postos de trabalho. Estou
muito satisfeito e feliz por participar
desta festa e saio daqui com a
certeza de que o sindicato precisa
investir ainda mais nas conquistas
de direitos e benefícios desses
trabalhadores”, afirmou.

Mais de 15 mil pessoas passaram pelo
Parque de Exposição, durante a festa.


