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Campanha Salarial 2012
Trabalhadores da BBS

aprovam proposta
- 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, no
valor de R$ 1.000,00, em 31/01/2013, de acordo com os indicadores.
- Abono de jornada de 44 horas - R$ 1.200,00, com pagamento em 11/05/2012.
- Cartão alimentação - R$ 100,00.
- 13o salário - antecipação da primeira parcela do 13o salário, de forma opcional, com pagamento
em 30/05/2012.

Os trabalhadores da BBS aprovaram a proposta da empresa, em pleito realizado na
última sexta-feira (11/05), entre 5h30 às 16h. A votação contou com participação maciça
dos trabalhadores e teve o seguinte resultado:

APROVADO
Sim - 653 votos
Não - 210 votos
Brancos e nulos - 2
Total - 865 votos

Pérola, Projecto e Atlas Copco
apresentam suas propostas
Pérola:

- Reajuste salarial - INPC do período de 01/05/2011 a 30/04/
2012+ 2% de aumento real.
- PLR - R$ 2.300,00, sendo a primeira parcela de R$ 920,00
em 31/07/2012, e segunda parcela, no valor de R$ 1.380,00,
em 31/01/2013; de acordo com os critérios de disponibiliade,
absenteismo , segurança do trabalho e avaliação de desempenho.
- Abono de jornada de 44 horas semanais - R$ 1.100,00,
com pagamento em 18/05/2012.

Atlas Copco:
- Reajuste salarial - INPC do período de maio/2011 a abril/
2012+ 2% de aumento real a partir de 01/05/2012.
- PLR - R$ 2.200,00, em duas parcelas de R$ 1.100,00, pagas
em 30/05/2012 e 30/11/2012, de acordo com os critérios de
absenteísmo e outros indicadores financeiros do contrato.
- Abono de jornada de trabalho - R$ 1.000,00, pagos em 30/05/
2012, , adotando o critério de proporcionalidade da data de admissão.
- Horas Extras - manutenção dos porcentuais de remuneração:
de 2a a 6a feira - Bonificação de 60% / sábados - bonificação
de 75% / domingos e feriados - bonificação de 100% .
- Convênio Médico - Seguro Saúde Bradesco com participação
do empregado com base no salário de cada um, permitindo
continuidade no caso de desligamento.
- Exclusão da cláusula de gratificação por produtividade - Se
as demais terceiras adotarem essa cláusula no futuro, a empresa
se compromete em também segui-la.

Projecto:
- Reajuste salarial - INPC do período de maio/2011 a abril/
2012+ 2% de aumento real a partir de 01/05/2012.
- PLR - R$ 2.400,00, em duas parcelas de R$ 1.200,00, pagas
em 23/05/2012 e 31/01/2013.
- Abono de jornada de trabalho - para os 1º e  2º  turno, no
valor de R$. 1.300,00; para o 3º turno, no valor R$. 700,00;
com pagamento integral em 23.05.2012. A votação das propostas dessas três empresas

acontece amanhã (15/05), a partir das 6h.



Na última sexta-feira (11/05) o Sindicato, a Comissão de Fábrica e os representantes das empresas do
Consórcio Modular se reuniram para discutir as perspectivas para o segundo semestre de 2012. De
acordo com os números apresentados pela MAN, as coisas não estão nada bem.

O anúncio das férias coletivas é mais uma medida negociada para evitar ao máximo as demissões em
massa. As coletivas começam no dia 04 (segunda-feira) e vão até dia 15 (sexta-feira), porém o retorno
dos trabalhadores acontece apenas em 18/05 (segunda-feira).

Não era boato! A empresa confirmou férias coletivas entre 04 e 15 de junho.

MAN Latin America
confirma Férias Coletivas

Reajuste Salarial
Com o anúncio do INPC acumulado entre

1º de maio de 2011 e 30 de abril de 2012,
que foi de 4,88%, o reajuste salarial dos
trabalhadores do Consórcio Modular e das
demais empresas que deram o reajuste de
INPC + 2% de aumento real fica em 6,98%.

Outras montadoras também
concederam Férias Coletivas para

segurar demissões
A MAN Latin America não foi a única montadora a

conceder férias coletivas para seus trabalhadores da
linha de produção para segurar as demissões que
acabariam acontecendo devido a queda nas vendas
de caminhões e ônibus. No primeiro bimestre de 2012,
a fabricação de caminhões se retraiu 50%, enquanto
a de ônibus caiu 47% em comparação ao mesmo
período de 2011.

A Mercedes-Benz, por exemplo, concedeu férias
coletivas aos trabalhadores das linhas de montagem
das fábricas de São Bernardo e de Juiz de Fora (MG),
entre 2 e 11 de abril. Na Ford Caminhões a situação
é parecida: foram programados 36 dias de banco de
horas e previstos dez dias de férias coletivas em julho
para os trabalhadores da fábrica de São Bernardo,
também para se ajustar à procura lenta pelos modelos
com a nova tecnologia (Proconve 7), que, de forma
geral, é mais cara que a anterior (Proconve 5) – até
15% mais alta. Já a Scania está negociando com os
empregados a necessidade de paralisação. As datas
ainda não foram definidas, mas a parada também
deve ser de aproximadamente, dez dias.

MAN ainda é líder no mercado
nacional de caminhões

Apesar da queda de vendas no início de 2012, a
MAN Latin America continua ocupando o primeiro

lugar no mercado nacional de caminhões e o
segundo lugar no mercado nacional de ônibus.
Esses foram os dados divulgados recentemente pela

Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores
(Fenabrave), com base nos emplacamentos registrados em
todo o Brasil durante os primeiros quatro meses do ano. Entre
os produtores de caminhões, a MAN liderou no primeiro
quadrimestre, com 14.970 unidades emplacadas no país,
contra 12.499 da Mercedes-Benz, a segunda do ranking.
Esse volume de vendas deu à montadora de capital alemão
sediada em Resende uma participação de 31,1486% no
mercado nacional, num total de 48.060 caminhões em quatro
meses , enquanto a Mercedes-Benz obteve 26,0071%.

No segmento de ônibus, a liderança fica com a Mercedes
(4.978 unidades e 47,2610% do mercado) e a MAN fica
em segundo lugar, com 2.494 unidades e 23,6780% do
mercado. Nos primeiros quatro meses de 2012, o mercado
brasileiro de ônibus registrou 10.533 emplacamentos.

Apesar da liderança nacional, a MAN registrou uma queda
de 2% na quantidade de encomendas na América Latina. O
volume de vendas ficou em 800 milhões de Euros, e a empresa
atribui a queda á implantação do padrão de emissão Euro V.

A empresa ainda espera um 2012 difícil: "Embora a MAN
espere crescimento sólido nos mercados globais de
transporte e energia no longo prazo, continuamos vendo
enfraquecimento do crescimento econômico global em
2012. Contra esse pano de fundo, estamos confirmando a
visão dada no início do ano. Esperamos um ligeiro declínio
na receita anual da área de Veículos Comerciais de até 5%,
enquanto que a receita de Engenharia de Energia deve
aumentar em 5%. Dada a predominância geral da área de
negócios de Veículos Comerciais, esperamos um ligeiro
declínio da receita para o Grupo MAN como um todo, que
também levará a lucros menores. O retorno sobre vendas
corresponderá aproximadamente à meta média de longo
prazo de 8,5%", afirma nota oficial da empresa.

Fonte: Diário do Vale


