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BBS e Pérola
apresentam novas

propostas

Os trabalhadores demonstraram a sua insatisfação reprovando as propostas apresentadas
pelas empresas. Com isso, o sindicato voltou a negociar, e as empresas BBS e Pérola apresen-
taram novas propostas, que serão colocadas em votação nesta terça-feira (dia 12), de 6h às
17h. É bom que as empresas que não apresentaram propostas se mexam, já que os trabalha-
dores estão ansiosos e, com a demora, a insatisfação cresce cada dia mais.

Pérola
-Reajuste Salarial:  INPC + 2% de
aumento real
-PLR: R$ 2.300,00 , sendo
R$1.300,00 em 20/04/2011 e
R$1.000,00 em 31/01/2012
-Abono de jornada: R$ 2.000,00,
em duas parcelas, a serem pagas em
20/04/2011 e 20/05/2011

BBS
-Reajuste Salarial: INPC + 2% de aumento real
-PLR: R$ 2.300,00, om antecipação de R$ 1.300,00 em 20/04/2011, e o restante
(R$ 1.000,00) em janeiro/2012 conforme fechamento de indicadores
-Abono: R$ 2.000,00, em duas parcelas, a serem pagas em 20/04/2011 e 20/
05/2011

Votação amanhã (12), de 6h às 17h



O sindicato está preparando uma grande festa
para os trabalhadores de Resende e região no dia
1º de maio. Shows, sorteio de prêmios e muito
mais. Aguardem!

O setor de caminhões tem pro-
gramado mais de R$ 4 bilhões em
investimentos no País até 2013. A
maioria das montadoras está am-
pliando capacidade produtiva e
novas marcas chegam ao País. No
ano passado, foram vendidos
157,7 mil veículos e as projeções
para este ano apontam para au-
mento de até 15%.

Só a Mercedes-Benz tem apor-
tes de R$ 1,5 bilhão para o perío-
do 2010-2013, sendo que R$ 450
milhões serão gastos para adap-
tar a fábrica de Juiz de Fora (MG)
para a produção de caminhões. A
unidade antes montava automóveis
para exportação.

A Mercedes também vai ampli-
ar a capacidade da fábrica de São

Caminhões terão aporte
superior a R$ 4 bilhões

Bernardo do Campo (SP) de 65 mil
caminhões para 80 mil até o fim
do ano. Para dar conta dessa pro-
dução, deve iniciar um terceiro tur-
no de trabalho na linha de monta-
gem, o que demandará cerca de
500 contratações diretas e 150 in-
diretas, informou o presidente da
Mercedes-Benz do Brasil, Jürgen
Ziegler.

Se for aprovado, será a primeira
vez que a linha de produção do
ABC, que tem 56 anos, vai operar
sem interrupções. Hoje, apenas 2,5
mil funcionários das áreas de mo-
tores, câmbio e transmissão traba-
lham em três turnos. Ao todo, o gru-
po emprega 13 mil pessoas e ope-
ra seguidamente com horas extras.

O crescimento da economia e da

renda no Brasil demandam maior
necessidade de transporte de car-
gas. Obras como as previstas para
Copa, Olimpíada e Programa de
Aceleração do Crescimento (PAC)
também fomentam esse mercado.
"Esperamos que a ordem e o pro-
gresso continuem nos próximos anos
no Brasil", afirmou Hubertus Troska,
vice-presidente da Mercedes para
a América Latina e Europa.

Mesmo com o desempenho, que
representou crescimento de 43,8%
em relação a 2009, a Mercedes
ficou em segundo lugar no ranking
brasileiro, atrás da MAN/Volkswa-
gen, que vendeu 48,6 mil cami-
nhões. No segmento de ônibus, a
marca vendeu 15,6 mil unidades e
a MAN, 8,7 mil.

Brasil já possui dez fábricas de caminhões
O Brasil já abriga dez fabrican-

tes de caminhões, incluindo a NC2,
joint venture formada pela Navis-
tar e a Caterpillar que chegou ao
País em 2010. Também fazem parte
do grupo Ford, Volvo, Scania, Ive-
co, Agrale, International e Hyun-
dai Caoa.

O grupo chinês CNHTC (que tem
25% de suas ações com a MAN),
iniciou vendas no Brasil por meio
da Sinotruk, empresa do Paraná res-

ponsável pela importação. A Ge-
neral Motors tem intenção de voltar
a produzir caminhões no País e o
grupo holandês DAF manifestou in-
teresse em uma fábrica local.

Renschler reconhece que o mer-
cado brasileiro é um dos mais
competitivos - na Europa há sete
marcas e nos Estados Unidos, qua-
tro. Ele acredita, porém, que uma
consolidação de grupos deve ocor-
rer mais fortemente apenas na Ásia.

O executivo não vê grandes chan-
ces, por exemplo, de uma fusão
total entre MAN/Volkswagen e Sca-
nia.

Atenta ao movimento, a Daim-
ler (dona da Mercedes e de outras
cinco marcas) chegou a avaliar a
compra da Iveco, do grupo Fiat.
"Não estamos mais discutindo o
assunto", disse Renschler, sem con-
tudo descartar novas negociações
no futuro.


