
Filiado a:

Informativo do Sindicato dos Metalúrgicos do Sul Fluminense Resende, 20/04/2011 - Edição nº 699

MSX, Racing e IVM
apresentam novas propostas

Os trabalhadores da BBS e da Pérola aprovaram as propostas para o acordo coletivo
2011/2012 na terceira rodada de votações. A Engbrás teve a proposta recusada, e
aguardamos o posicionamento da empresa.

A Pro-Jecto apresentou sua terceira proposta, que está em votação nesta terça-feira,
dia 19. A MSX, Racing e IVM/Semcon também apresentaram novas propostas, que
serão votadas nesta quarta-feira, dia 20 de abril, a partir das 6h. O tempo está se
esgotando, e a decisão está nas mãos dos trabalhadores!

Confira as propostas:

CAMPANHA SALARIAL 2011

Racing
Proposta A
Reajuste salarial - INPC + 2% aumento real
Abono de jornada 44h semanais - referente a

maio de 2011 a abril de 2013 - R$ 2.300,00
(parcela única, a ser paga em 29/04/2011)

PLR/2011 - R$ 2.400,00, sendo a 1ª parcela,
no valor de R$ 1.300,00, a ser paga em 29/04/
2011, e o restante em 31/01/2012, com
indicador de absenteísmo

13º salário - Antecipação da 1ª parcela,
opcional para 30/07/2011

Total a pagar em 29/04/2012 = R$ 3.600,00

Proposta B
Reajuste salarial - INPC + 2% aumento real
Abono de jornada 44h semanais - referente a

maio de 2011 a abril de 2013 - R$ 2.400,00
(parcela única, a ser paga em 12/05/2011)

PLR/2011 - R$ 2.400,00, com a 1ª parcela,
no valor de R$ 1.600,00, a ser paga em 12/05/
2011, e o restante em 31/01/2012, com indicador
de absenteísmo

13º salário - Antecipação da 1ª parcela,
opcional para 30/07/2011

Total a pagar em 12/05/2012 = R$ 4.000,00

IVM/Semcon
Reajuste Salarial – INPC + 2% de aumento real
PLR – R$ 2.600,00, sendo R$ 1.600,00 em 29/04/2011 e R$ 1.000,00 em 31/01/2012, com

critérios de absenteísmo e avaliação de desempenho
Abono de jornada, pelo período de 01/05/2011 a 30/04/2013 - R$ 2.300,00, a serem pagos

em 29/04/2011

Veja no verso a proposta da MSX



MSX
Proposta A
- REAJUSTE SALARIAL integral do INPC + 2%

de produtividade
- ABONO DE JORNADA, referente ao período

até abril/2013 - R$ 2.200,00, em parcela única,
com pagamento em 27/04/2011

- ANTECIPAÇÃO DA PLR em R$ 1.700,00,
pagos em 27/04/2011, com a parcela final de
R$ 900,00, a ser paga em 30/01/2012, de acordo
com plano de metas (absenteísmo, segurança do
trabalho, prazo de entrega e qualidade)

(Total a ser pago em 27/04/2011 – R$
3.900,00)

- 13º SALÁRIO - antecipação opcional da
primeira parcela em julho de 2011, mediante
solicitação individual

Proposta B
- REAJUSTE SALARIAL integral do INPC + 2%

de produtividade
- ABONO DE JORNADA, referente ao período

até abril/2013 - R$ 2.200,00, em parcela única,
com pagamento em 02/05/2011

- ANTECIPAÇÃO DA PLR em R$ 1.800,00,
pagos em 02/05/2011, com a parcela final de
R$ 800,00, a ser paga em 30/01/2012, de acordo
com plano de metas (absenteísmo, segurança do
trabalho, prazo de entrega e qualidade)

(Total a ser pago em 02/05/2011 – R$
4.000,00)

- 13º SALÁRIO - antecipação opcional da
primeira parcela em julho de 2011, mediante
solicitação individual

Confira os
resultados das

últimas votações:
BBS
Proposta A – 13 votos

Proposta B – 425 votos

Não – 309 votos

Nulos – 5 votos

Brancos – 3 votos

Pérola
Sim – 100 votos

Não – 30 votos

Engbrás
Sim – 3 votos

Não – 15 votos

Sindicato dos Metalúrgicos apresenta:

Abertura dos portões às 13h

E às 20h, show com

1 carro 0km
1 moto
3 notebooks
3 bicicletas
1 geladeira
1 TV LCD

Os trabalhadores sindicalizados podem retirar seus cupons para o 
sorteio a partir de segunda-feira, dia 25 de abril. Quem ainda não 
for sindicalizado, pode aproveitar a oportunidade para se 
sindicalizar e retirar seus cupons.

E mais:
Parque de diversões
Animadores culturais
Tendas de alimentação
Sorteio de prêmios


