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CAMPANHA SALARIAL - 2013

Campanha salarial se
aproxima do seu término

VEJAM O RESULTADO DAS ÚLTIMAS VOTAÇÕES:

Em Resende, Porto Real e
Itatiaia, a campanha salarial
2013 já está chegando ao fim.
Já em Barra Mansa e Volta
Redonda, a campanha anda ao
passo de tartaruga, onde o
sindicato vem enfrentando dificul-
dades nas negociações, com
propostas bem abaixo, quando

comparadas as acordadas nestas
primeiras cidades.

Já com o sindicato patronal
(Metalsul), o sindicato está
conseguindo reajuste um pouco
acima do INPC. Mas, por outro
lado, ainda não houve avanços
nas outras cláusulas da convenção
coletiva, com uma previsão de

PLR de apenas R$ 680.
Encerrando as negocia-

ções em Resende, Porto Real e
Itatiaia, o sindicato estará com
todo o poder de mobilização
voltado para Barra Mansa e Volta
Redonda, principalmente  para
a Companhia Siderúrgica
Nacional.
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> Reajuste salarial > Reajuste salarial > Reajuste salarial > Reajuste salarial > Reajuste salarial – INPC 7,16% até R$ 6 mil. Os salários acima serão acrescidos em R$ 429,60;

> PR 2013 > PR 2013 > PR 2013 > PR 2013 > PR 2013 – R$ 2.900, com 1ª parcela R$ 1.800 a ser paga em 24/6/13, 2ª parcela restante em  31/1/14, na mesma
modalidade praticada em 2012;

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

> Adiantamento da 1ª parcela do 13º salárioAdiantamento da 1ª parcela do 13º salárioAdiantamento da 1ª parcela do 13º salárioAdiantamento da 1ª parcela do 13º salárioAdiantamento da 1ª parcela do 13º salário, a ser pago 17/7 (opcional).

Após um empate técnico, com uma recusa de apenas 13 votos, o sindicato procurou a empresa para
nova rodada de negociações. E após várias tentativas de uma nova proposta, a empresa apenas

aumentou em R$ 100 o valor do adiantamento da 1ª parcela de PLR. O sindicato vai levar à votação
na 2ª feira (17), a partir das 6h, na entrada dos funcionários. Veja abaixo a proposta:
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Roberto Cortes, presidente da
MAN Latin America, falou em
entrevista recente para o
programa From the Top, da
AutoData WebTV, sobre a
perspectiva de produção e venda
de carros para o segundo
semestre.

O executivo abordou os
números de produção e venda de
caminhões e ônibus no primeiro
semestre deste ano e a
perspectiva para a segunda
metade do ano, nos pesados,
médios e leves – sua projeção de
mercado total para 2013 é de
alta de até 8% –, a inauguração
do parque de fornecedores ao
lado da fábrica da montadora em
Resende, RJ, Inovar-Auto e mais.

“Nós estamos otimistas nas
vendas de caminhões... a gente
vem observando um crescimento
mensal nas vendas, o que aponta
uma tendência positiva para o
segundo semestre. A venda

Perspectivas de crescimento
automotivo para o 2º semestre

de caminhões é realmente
um termômetro na economia
do país”.

Segundo Cortes, a projeção
favorável de crescimento
acontecesse em função de que
governo vem fazendo o seu
papel. “A redução do IPI e a
diminuição nas taxas de
financiamento vêm contribuindo
significativamente para que o
setor tenha um crescimento em
torno de 7,5% a 8% este ano. E
a MAN terá um crescimento
ainda maior, de 10%, em função
de uma política acertada na
produção”.

Instalada há 31 anos no Brasil,
com um alto nível de
investimento em tecnologia e
inovação, a MAN é líder de
vendas há 10 anos e pretende
se manter neste patamar.
Segundo Cortês, a produção
atual cresce em torno de 30% e
as vendas da MAN serão em

torno de 10% ao longo do ano.
O sindicato fica satisfeito com

toda esta tendência favorável de
crescimento da produção tanto
pelo crescimento da economia na
região como a geração e
garantia dos postos de trabalho.
A relação entre o sindicato e a
empresa tem um papel
fundamental para estimular a
permanência e mais investimento
das empresas locais.

Segundo o presidente Renato
Soares, “Esta tendência de
crescimento aponta para uma
melhora em tudo, principalmente
nas condições de trabalho e
surgimento de mais empregos.
Hoje, apostamos muito na
melhoria das relações de
trabalho e na relação do sindicato
com as direções das empresas na
Região, sempre na certeza de
que isso se refletirá também em
benefícios para os
trabalhadores”.

ATENDIMENTO ÀATENDIMENTO ÀATENDIMENTO ÀATENDIMENTO ÀATENDIMENTO À
SAÚDE DO TRABALHADORSAÚDE DO TRABALHADORSAÚDE DO TRABALHADORSAÚDE DO TRABALHADORSAÚDE DO TRABALHADOR

O Sindicato dos Metalúrgicos do Sul
Fluminense está disponibilizando em sua
sede em Resende, o atendimento a saúde

do trabalhador.
Sempre às quintas-feiras, das 9h às 12h.

Se você trabalhador for acidentado ou
vítima de alguma doença ocupacional,
deve procurar o sindicato para receber

orientação de como proceder.

Algumas empresas ter-
ceiras ainda não apresen-
taram novas propostas. E
diante disso, o sindicato
convocará os trabalha-
dores para que na pró-
xima semana se reu-
nam em assembléia,
nos horários de entrada
dos turnos, para discutir
o que fazer já que a
maioria das empresas já
estão finalizando seus
acordos coletivos.
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