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Engbrás, BBS e Pérola
apresentam novas propostas

Após uma segunda rodada de votações, apenas os trabalhadores da Engeseg aprova-
ram a proposta para o acordo coletivo 2011/2012. Com isso, o sindicato voltou a nego-
ciar com algumas empresas, que apresentaram o que seriam suas últimas propostas.
Outras não apresentaram propostas e dizem que chegaram ao seu limite e que agora não
depende deles, e que só voltam a se reunir com o sindicato na próxima semana.

Desta forma, o sindicato espera que as empresas tenham bom senso e venham, não só
para conversar, mas apresentar avanços, afinal de contas os trabalhadores querem colocar
dinheiro no bolso.

E o tempo está se esgotando e, apesar das dificuldades nas negociações, evitar instau-
ração de dissídio coletivo é a melhor opção para todos. Pois, caso o caminho seja pelo
dissídio, voltaremos a estaca zero e ficaremos a mercê dos tribunais. Por isso, conclama-
mos as empresas que ainda não trouxeram propostas que não procurem o caminho que
não seja o da negociação, que é o melhor para todos.

Veja abaixo as empresas que apresentaram suas terceiras propostas, que serão votadas
nesta segunda-feira (dia 18), a partir das 6h. A decisão é dos trabalhadores!

Campanha salarial 2011

Engbrás
Reajuste salarial - INPC + 2% de aumento real
Abono de jornada - R$ 2.200,00, em duas parcelas de R$ 1.100,00, que serão pagas
no dia 5 de maio e 5 de agosto de 2011, pelo período de 01/05/2011 a 30/04/2013.
PLR - R$ 2.300,00, em duas parcelas de R$ 1.150,00, que serão pagos nos dias 5 de
julho de 2011 e 5 de janeiro de 2012

Pérola
Reajuste salarial - INPC + 2% de aumento real
PLR : R$ 2.500,00, valor integral a ser pago em 20/04/2011.
Com critério de absenteísmo, que será descontado na primeira parcela da PLR de 2012.
Abono de jornada - R$ 2.000,00, a ser pago integral em 20/04/2011, pelo período
de 01/05/2011 a 30/04/2013.

Veja no verso a proposta da BBS



O sindicato está preparando a Festa do Trabalhador,
nos dias 30 de abril, em Volta Redonda, e 1° de maio,
em Resende, para os metalúrgicos e suas famílias de
toda região. Shows com grandes artistas, sorteio de prê-
mios e muito mais. Semana que vem divulgaremos como
será a entrega dos cupons para os sócios.

BBS
Proposta A
Reajuste salarial - INPC + 2% de aumento real
Abono de jornada - R$ 2.000,00, com pagamento integral no dia 20/04/2011, pelo período
de 01/05/2011 a 30/04/2013.
PLR - R$ 2.400,00, com antecipação de R$ 1.400,00 no dia 20/04/2011 e R$ 1.000,00 em
janeiro de 2012, conforme fechamento dos indicadores.
13º salário - antecipação da 1ª parcela em julho de 2011 - opcional

Proposta B
Reajuste salarial - INPC + 2% de aumento real
Abono de jornada - R$ 2.000,00, com pagamento de R$ 1.000,00 no dia 20/04/2011 e R$
1.000,00 no dia 06/05/2011, pelo período de 01/05/2011 a 30/04/2013.
Aumento do cartão Sodexo em 30%, totalizando R$ 360,00, referente ao período da negocia-
ção do abono salarial.
PLR - R$ 2.400,00, com antecipação de R$ 1.400,00 no dia 20/04/2011 e R$ 1.000,00 em
janeiro de 2012, conforme fechamento dos indicadores.
13º salário - antecipação da 1ª parcela em julho de 2011 - opcional

Veja os resultados das últimas votações:
Racing
NÃO - 347 votos  ::  Sim - 106 votos  ::  Nulos - 7 votos

MSX
NÃO - 47 votos  ::  Sim - 7 votos

IVM/SEMCOM
NÃO - 73 votos  ::  Sim - 29 votos  ::  Nulo - 1 voto

Pro-Jecto
NÃO - 109 votos  ::  Sim - 55 votos  ::  Nulo - 4 votos

BBS
NÃO - 634 votos  ::  Sim - 112 votos  ::  Nulos - 19 votos

Pérola
NÃO - 107 votos  ::  Sim - 14 votos  ::  Nulos - 3 votos


