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Terceiras apresentam
proposta para o acordo

coletivo 2011/2012
Finalmente, as terceiras começaram a apresentar suas propostas contemplando o pa-

gamento de abono, PLR e o reajuste salarial. O sindicato irá colocá-las em votação a
partir de terça-feira (dia 5). Estamos fazendo a nossa parte e, agora, á a vez dos traba-
lhadores participarem das votações e decidirem os rumos do nosso acordo coletivo. Veja
as propostas apresentadas pelas empresas e, no verso, os dias e horários das votações:

NÃO É 1° DE ABRIL

Reajuste salarial : INPC + 2%
de aumento real
PLR : R$ 2.100,00
Antecipação de R$ 1.100,00
em 20/04 e R$ 1.000,00 em
janeiro de 2012, conforme fe-
chamento dos indicadores.
Abono de jornada pelo perí-
odo de 01/05/2011 a 30/04/
2013: R$ 1.800,00 com pa-
gamento de R$ 1.000,00 20/
04 e R$ 800,00 com pagamen-
to em 20/05

Reajuste salarial - INPC +
2% de aumento real
PLR : R$ 2.100,00, sendo: R$
1.300,00 em 20/04/2011 e
R$ 800,00 em 31/01/2012
Abono de jornada pelo perí-
odo de 01/05/2011 a 30/04/
2013 de R$ 1.800,00 com
pagamento em 20/04.

BBS Pérola
Reajuste salarial - INPC +
2% de aumento real
PLR : R$ 2.300,00, sendo:
R$1.300,00 em 22/07/2011
e R$ 1.000,00 em 31/01/
2012, com critério de absen-
teísmo.
Abono de jornada pelo perí-
odo de 01/05/2011 a 30/04/
2013 de R$ 2.000,00.
Pagamento de R$ 1.000,00
em 20/04 e mais R$ 1.000,00
em 05/04/2012

Racing

Reajuste salarial - INPC + 2% de aumento real
PLR : R$ 2.300,00, sendo R$1.300,00 em 30/07/2011 e R$
1.000,00 em 30/01/2012,
Abono de jornada pelo período de 01/05/2011 a 30/04/2013
de R$ 2.000,00.
Pagamento de R$ 1.000,00 em 20/04 e mais R$ 1.000,00 em
05/04/2012, considerando possível renovação contratual em fe-
vereiro de 2012.

Pro -Jecto

MSX

Reajuste salarial: INPC + 2%
de aumento real
PLR : R$2.300,00 com paga-
mento de R$ 1.300,00 em 22/
07/11 e R$ 1.000,00  em 30/
01/12 com indicador
Abono de jornada pelo perí-
odo de 01/05/2011 a 30/04/
2013: R$ 2.000,00 sendo R$
1.000,00 em 20/04/2011 e
R$ 1.000,00 em 30/03/2012



O avanço de 1,9% na produção
industrial no mês de fevereiro em
relação a janeiro, foi o maior des-
de março de 2010, quando teve
expansão de 3,5%. O levantamen-
to foi feito pelo Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística (IBGE). A
aceleração da indústria acontece em
um momento em que o governo
toma uma série de medidas ma-
croprudenciais para tentar conter o
aquecimento da economia e a alta
da inflação.

Na passagem de janeiro para fe-
vereiro, 17 dos 27 setores industriais
avaliados registraram crescimento
na produção industrial, como alimen-
tos (6,7%) e veículos automotores
(4,7%). Das categorias de uso, bens
intermediários apresentaram eleva-
ção de 1,3%, mas bens de consumo
duráveis registraram queda de 2,3%
e bens semiduráveis e não duráveis
cederam 0,2%. Bens de capital tive-
ram alta de 0,9%.

Em relação a fevereiro de 2010,
a produção industrial teve a 16ª taxa

Produção da indústria tem
o maior crescimento em

quase um ano
positiva consecutiva neste tipo de
comparação, com 22 atividades e
todas as categorias de uso apresen-
tando expansão. "Entre as ativida-
des, veículos automotores (24,1%)
exerceu a maior influência positiva
na formação da média da indús-
tria, seguida por máquinas e equi-
pamentos (9,5%), alimentos (6,2%),
outros equipamentos de transporte
(23,7%), produtos de metal (10,4%)
e equipamentos médico-hospitala-
res, ópticos e outros (40%)", apon-
tou o IBGE.

No primeiro bimestre de 2011,
o crescimento apresentado na ativi-
dade fabril refletiu o movimento
observado em 23 ramos, especial-
mente em veículos automotores
(16,1%), e em todas as categorias
de uso, com destaque para bens de
capital (13,1%) e bens de consumo
duráveis (11,7%).

Nos 12 meses terminados em fe-
vereiro, a produção industrial teve
ampliação de 8,6%.

Com informações do O Globo

Centrais e
movimentos
sociais farão

Jornada Nacional
de Lutas

As centrais sindicais e os movi-
mentos sociais realizarão uma Jor-
nada Nacional de Lutas para apre-
sentar à sociedade e ao governo
suas reivindicações. Com destaque
para a redução da jornada de tra-
balho para 40 horas, sem redu-
ção de salários, para gerar em-
prego e mais qualidade de vida
para a classe trabalhadora.

Também terão prioridade a luta
por reforma da Previdência e pelo
fim do fator previdenciário, redu-
ção da taxa de juros e reforma
agrária, entre outras.

O lançamento do movimento
no dia 26 de abril, ou seja, antes
do dia 1º de Maio, Dia do Traba-
lhador. Na 1ª quinzena devem ser
realizadas as jornadas estaduais,
e a nacional em agosto.

VOTAÇÕES DAS EMPRESAS TERCEIRAS
BBS E PÉROLA - VOTAÇÃO NO DIA 5, TERÇA-FEIRA, A PARTIR DAS 6H
RACING, MSX E PRO-JECTO - VOTAÇÃO NO DIA 6, QUARTA-FEIRA,  A PARTIR DAS 6H

É importante que todos compareçam e participem da votação.
As demais empresas apresentarão propostas na próxima semana e, assim que isso
acontecer, colocaremos à apreciação dos companheiros.

ATENÇÃO TRABALHADORES:


