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CAMPANHA SALARIAL 2013

Depois de uma longa espera, parece que as
empresas entenderam o recado do sindicato e
dos trabalhadores e resolveram apresentar
propostas que realmente contêm avanços.
Nivelando o acordo coletivo entre elas, o que
tem sido o objetivo do sindicato, corrigir as

Novas propostas das terceiras da MAN

VEJA ABAIXO AS NOVAS PROPOSTAS APRESENTADAS:

VOTAÇÃO AMANHÃ (12), A PVOTAÇÃO AMANHÃ (12), A PVOTAÇÃO AMANHÃ (12), A PVOTAÇÃO AMANHÃ (12), A PVOTAÇÃO AMANHÃ (12), A PARTIR DAS 6H, NA PORTARIA DE ENTRADAARTIR DAS 6H, NA PORTARIA DE ENTRADAARTIR DAS 6H, NA PORTARIA DE ENTRADAARTIR DAS 6H, NA PORTARIA DE ENTRADAARTIR DAS 6H, NA PORTARIA DE ENTRADA

PRO-JECTO
> Reajuste salarial - 7,16%
a partir de 1 de maio de 2013.

> PLR de R$2.900 - sendo
R$1.750 de adiantamento em
14/6 e o restante em 31/1/14.
Indicador absenteísmo.

Abono -  R$1.300 a ser pago
em 14/6/13.

diferenças ao longo dos anos.
O sindicato está fazendo a sua parte e agora

os trabalhadores têm que fazer a sua. Abaixo as
propostas apresentadas pela empresa que serão
levadas à votação nesta quarta-feira (12), a partir
das 6h, na portaria de entrada dos trabalhadores.

MHD
> Reajuste salarial – 7,16%
referente ao índice do INPC apurado
no período de 5/12 a 4/2013

> Abono – R$ 1.300, sendo pago
em 13/6/13

> PLR – R$ 2900, sendo a 1° parcela
de R$ 2700 a ser paga em 13/6/13 e
a 2° parcela de R$ 200 a ser paga em
31/1/14 (Critério Absenteísmo);

> Antecipação da 1ª parcela do 13°
salário (opcional), com pagamento
para o dia 26/6/13;

> Inclusão de mais um depen-
dente (cônjugue ou filho(a) no plano
de saúde.

> Reajuste salarial –
INPC 7,16% até R$ 6 mil.
Os salários acima serão
acrescidos em R$
429,60;

> PR 2013 – R$ 2.900,
com 1ª parcela R$ 1.700
a ser paga em 24/6/13,
2ª parcela restante em
31/1/14, na mesma
modalidade praticada
em 2012;

> Abono  – R$ 1300 –
parcela única a ser paga
em 24/6/13.

RACING

> Reajuste salarial - 7,16% sem limitador,
retroativo a maio de 2013, com pagamento para
28/6/13

> PLR 2013 - R$ 2.700, com adiantamento de
R$ 1700 a ser pago em 14/6

> Abono - R$ 1.300, a ser pago em 14/6.

ATLAS COPCO

Reajuste de salário -
7,16% (INPC) a partir de
1/5/13;
PLR - R$ 2.800, com 1ª
parcela R$1.400, a ser
paga em 30/7/13 e 2ª
parcela $1.400, em 30/
1/14;
Abono - R$ 1.200,  com
pagamento em 20/6;
Vale alimentação - R$
115 (reajuste INPC)
Sem descontos no
transporte, alimentação
e plano de saúde.

MILCLEAN
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Com o objetivo de diminuir
tempo de espera dos segurados
na hora de agendar exames nos
postos, a Superintendência
Sudeste-2 do INSS, que abrange
Rio, Minas Gerais e Espírito
Santo, vai implementar um
projeto piloto para agilizar o
agendamento de perícias
médicas nos postos do instituto
nos três estados.

No Rio, a medida será
adotada em gerências-executivas
que estiverem com o tempo de
atendimento acima da média
estabelecida pela Previdência

Programa piloto do INSS
pretende agilizar perícias

Social. Hoje, o prazo ideal para
o ministério é de, no máximo,
25 dias para que o segurado
consiga ser examinado. A média
atual nas sete gerências do Rio é
de 14 dias de espera.

O plano piloto deve ser
adotado na Gerência-Executiva de
Niterói. Lá, o prazo atual para
marcação de perícias fica em 25
dias, no limite do que foi
estabelecido pela Previdência. O
posto de São Gonçalo é o que
puxa para cima o tempo de
espera de quem precisa receber
auxílio-doença. Ao tentar marcar

o serviço pela Central 135 ouvia
internet (www.previdencia.gov.br),
o segurado só consegue vaga
para, em média, 37 dias depois
do pedido de agendamento.

Na Gerência Centro do INSS,
o prazo de espera, de acordo com
o instituto no Rio, é de 9 dias. Na
área Norte, de 16 dias. Já em
Caxias, que pega toda a Baixada
Fluminense, o prazo é de 14 dias.
Na Região Serrana, a Gerência
Petrópolis agenda em 6 dias.
Campos leva até 14 dias para
abrir uma vaga. Em Volta
Redonda, outros 10 dias.

Nos últimos anos, a
instalação das indústrias
automobilísticas já criou mais
de dez mil empregos diretos.
A expectativa é de que o Rio
de Janeiro se torne o segundo
polo no segmento do país.
Entre as empresas instaladas
no estado estão a MAN Latin
America, a Peugeot e a Nissan.

A localização estratégica dos
municípios fluminenses para
escoar a produção é um dos
fatores de atração de grandes
fábricas. Com o impulso das
âncoras, a cadeia de for-
necedores também investe no
estado e o número de indústrias
chega a 12.

Com destaque para Resende e Porto Real o setor
Automobilístico deve movimentar R$ 12 bilhões em

investimentos até 2016

GERAÇÃO DE NOVOS POSTOS DE TRABALHO

Em Resende, a Nissan terá
capacidade para produzir 840
mil unidades por ano. Segundo
a Secretaria de Desen-
volvimento Econômico, cerca de
dois mil empregos diretos serão
gerados pela nova fábrica, além
de outras duas mil vagas que
devem surgir com a instalação
de fornecedores.

Após a implantação da
Peugeot em Porto Real, o PIB
per capita do município se
tornou o segundo maior do país.
Já no segmento de ônibus, a
Neobus e a Ciferal investirão
R$ 120 milhões, em Três Rios
e em Duque de Caxias,
respectivamente. A Michelin,

que já tem uma fábrica de pneus
em Resende, ampliou a
capacidade de produção na
segunda unidade, em Itatiaia.

A Hyundai constrói uma
fábrica também em Itatiaia,
com investimentos de R$ 360
milhões. De acordo com a
secretaria, os incentivos fiscais
do RioInvest (Programa de
Atração de Investimentos
Estruturantes) ajudam a
aquecer o setor, contribuindo
para que o estado abrigue um
pool automobilístico. O
RioInvest também gera
investimentos para capacitação
de mão de obra qualificada para
a área.


