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Campanha Salarial 2012

Terceiras avançam e
apresentam novas propostas

Foi preciso uma ofensiva maior do sindicato para que as empresas
terceiras apresentassem novas propostas, contemplando abono salarial e
outros itens. Veja abaixo:

Proposta da Engeseg
- Reajuste salarial - INPC do período de maio de 2011 a abril de 2012, mais 2% de aumento real aplicado em 01/05/2012.
- PLR - R$2.700,00, sendo 50% em 30 de julho de 2012 e 50% em 30 de janeiro de 2013, de acordo com as metas individuais sendo atingidas.
- Opção de solicitar Vale Combustível, em vez de Vale Transporte, para aqueles que não são abrangidos totalmente ou parcialmente pelo transporte fretado, e
desde que comprovem que a rede pública de transporte não os atende.

Proposta da Racing
- Reajuste salarial - INPC + 2% de aumento real.
- PLR - R$ 2.500,00, sendo a primeira parcela de R$ 1.300,00 em 31/07/2012, e a segunda parcela em 31/01/2013.
Indicador :  Absenteísmo.
- Abono de manutenção de jornada 44h 2013/2014 - R$ 1.150,00, com pagamento em parcela única em 31/05/2012.

Proposta da Pro-Jecto
- Reajuste Salarial - INPC do período de maio/2011 a abril/2012, mais aumento real de 2%, a ser aplicado em 01/05/2012.
 - PLR - R$. 2.300,00, sendo 50% em 30/06/2012 e 50% em 31/01/2013.
 - Abono de jornada - 1º e 2º turnos, no valor R$. 1.300,00.

3º turno no valor R$. 700,00.
Forma de pagamento: 50% em 31/05/2012 e 50% em 31/12/2012.

Proposta da MSX
- Reajuste Salarial - INPC + 2% de aumento real, a partir de maio de 2012.
- PLR - R$ 2.700,00, com antecipação de R$ 1.700,00 em 30/06/2012, e R$ 1.000,00 em 30/01/2013, de acordo com o plano de
metas (absenteísmo, segurança do trabalho, prazo de entrega e qualidade).
- Abono de jornada - R$ 1.200,00, a ser pago em 20/05/2012.

A votação da Engeseg, Racing, Pro-Jecto e MSX será na
próxima semana, dia 07, a partir das 06h, na portaria
de entrada dos funcionários. Trabalhador, participe!



Trabalhadores da BBS reprovam proposta
Os trabalhadores da BBS ainda não

estão satisfeitos com a proposta de
Acordo Coletivo apresentada pela
empresa. 66% votaram NÃO. Agora

NÃO – 577 votos               ::               Sim – 293 votos
Total – 870 votos

A chuva não desanimou os
trabalhadores associados do Sindicato
dos Metalúrgicos do Sul Fluminense.
Mesmo com o tempo ruim, mais de
800 pessoas compareceram à Festa do
Trabalhador oferecida pelo Sindicato na
área de lazer da MAN Latin America. A
festa começou cedo, com duas partidas
de futebol, a primeira vencida pelo time
do Sindicato e a segunda pelos
trabalhadores da PHV.

A criançada brincou o tempo todo.
Uma área de recreação foi montada
especialmente para elas e será
montada novamente na festa de Volta
Redonda este domingo, na Ilha São
João. Diversos jogos, pula-pula,

Sindicato homenageia trabalhadores
com grande festa na MAN

No próximo domingo haverá outra festa na Ilha São João, também com área de lazer para a
criançada, muitos shows e o melhor bingo da região!

palhaços, pinta-cara e até touro
mecânico estavam à disposição dos
baixinhos, que também se divertiram
com “Os Backyardigans”. O
trabalhador pode se divertir durante o
seu dia com toda família ao som do
pagode do Grupo Realce. O bingo foi
um sucesso e a vencedora do prêmio
principal – um Gol 0 km, completíssimo
– foi uma funcionária da Pérola.

A festa se repete em Volta Redonda
no próximo domingo, dia 6, a partir
das 14h. A entrada é 1 kg de alimento
não perecível. Os shows ficam por
conta de Jorge Guilherme, Victor
Yuri,do Grupo Realce e da Banda
Alternativa. A criançada também

poderá curtir o show com dos
Backyardigans. A área de alimentação
trará as delícias típicas das festas do
interior. Os associados do Sindicato terá
uma segunda chance de participar do
melhor bingo da região.

Os prêmios de Volta Redonda são:
1º Prêmio: poupança de R$ 5 mil
2º Prêmio: poupança de R$ 7,5 mil
3º Prêmio: poupança de R$ 10 mil
4º Prêmio: poupança de R$ 15 mil
5º Prêmio: poupança de R$ 20 mil
6º Prêmio: 1 carro 0km
7º Prêmio: 1 carro 0km
8º Prêmio: 1 carro 0km
9º Prêmio: 1 carro 0km
10º Prêmio: 1 carro 0km

esperamos que a BBS reabra as
negociações o quanto antes e apresente
uma proposta satisfatória para os
trabalhadores. Confira o resultado:

O Sindicato não recebeu nenhuma
proposta para o acordo desta
empresa. Por isso, convocamos todos
os trabalhadores da Atlas Copco para
uma reunião com o Sindicato, na
segunda-feira, dia 07, às 6h30, na
portaria de entrada de funcionários.

Atenção, trabalhadores
da Atlas Copco!


