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Trabalhadores reprovam
propostas das terceiras

Os trabalhadores das terceiras do Consórcio Modular reprovaram, nesta quarta-feira (25/04), as
propostas apresentadas pelas empresas. O resultado das votações mostra que eles querem receber o
que lhes é de direito: o abono de jornada. E não adianta chororô!

O Sindicato está aguardando uma posição das empresas quanto às novas propostas, e que essas
contemplem os merecidos direitos dos trabalhadores. Caso as empresas mantenham essa posição de não
negociarem o abono, na próxima semana faremos uma assembleia por turno, apenas com as terceiras.

Distribuição de cartelas
do Bingo da Festa do

Trabalhador 2012
Quem perdeu o prazo de

distribuição das cartelas do Bingo da
Festa do Trabalhador ainda pode
retirar a sua, até um dia antes da

festa, nas sedes e subsedes do
Sindicato, munido de documento

com foto e contracheque de março.

Veja os resultados das votações:

MSX:
Sim: 06
Não: 54

Nulos: 00

Racing:
Sim: 28

Não: 442
Nulo: 02

Pérola:
Sim: 12

Não: 109
Nulo: 00

BBS:
Sim: 38

Não: 764
Nulo: 21

Engbras:
Sim: 01
Não: 20

Nulos: 00

Semcon:
Sim : 15
Não: 86
Nulo: 01

Campanha Salarial 2012

Sindicato e BBS
negociam nova

proposta
Em reunião realizada ontem, dia 26, no fim da tarde, entre

Sindicato e empresa, a BBS apresentou uma nova proposta
para o acordo. Após ponderações do Sindicato quanto à data de
pagamento do abono e o valor do cartão alimentação, ao final
foi estabelecida seguinte proposta, que será levada para
apreciação dos trabalhadores:

A votação será na próxima quarta-feira, dia 2 de maio,
a partir das 6h, na portaria da empresa.

- Reajuste salarial - INPC + 2% de aumento real
- PLR - R$ 2.500,00, com adiantamento de R$ 1.500,00 em

31/07/2012, e segunda parcela de R$ 1.000,00 em
31/01/2013, conforme indicadores

- Abono de jornada 44 horas 2013/2014 - R$ 1.100,00, com
pagamento em 04/05/2012

- Cartão alimentação - de R$ 65,00 para R$ 85,00
- Jornada de trabalho - alteração no horário do 3o turno:

Segunda (entrada no domingo) - 20h21 às 6h30
Terça a sábado - 01h35 às 6h30




