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Essas propostas serão levadas para votação
na próxima terça-feira, dia 29 de maio, a
partir das 6h, na portaria das empresas.

Campanha Salarial 2012
Trabalhadores da Pro- Jecto recusam

proposta; as demais foram aprovadas

Atlas Copco, Engeseg, Pro-Jecto e Pérola
apresentam nova proposta

Atlas Copco
• Reajuste salarial - INPC + 2%, a partir de 01/05/2012
• Piso Salarial - INPC, a partir de  01/05/2012
• PLR - R$ 2.500,00, sendo paga a primeira parcela no dia 15/06/2012, e a segunda, no dia 30/11/2012, (Critérios: absenteísmo e outros indicadores financeiros)
• Abono de jornada - R$ 1.100,00, podendo ser pago no dia 15/06/2012, adotando o critério de proporcionalidade da data de admissão e indicadores.

Engeseg
• Reajuste salarial – INPC + 2%, aplicado em 01/05/2012;
• PLR - R$2.850,00, sendo 50% em 10/06/2012, sem desconto, e 50% em 30/01/2013, de acordo com as metas individuais atingidas;
• Opção de solicitar Vale Combustível, em vez de Vale Transporte, para aqueles que não são abrangidos totalmente ou parcialmente pelo transporte fretado:

* O benefício não será estendido àqueles que são abrangidos pelo transporte fretado;
* O solicitante deve comprovar que a rede pública de transporte não os atende;
* O valor do vale combustível será igual ao valor referente ao do vale transporte.

Pro-Jecto
• Reajuste salarial - INPC + 2% (=6,98%)
• Abono de jornada de 44 horas  - R$. 1.300,00, com pagamento em 01/06/2012
• PLR - R$. 2.500,00, sendo 50% em 15/06/2012 e 50% em 31/01/2013 (Indicadores: absenteísmo)

Pérola
• Reajuste salarial - INPC + 2% (=6,98%)
• PLR e Abono salarial - valor conjunto de R$ 3.700,00, sendo R$ 3.000,00 dia 31/05/2012, e R$ 700,00 dia 31/01/2013
• Antecipação de 50% do 13º salário - opcional, com pagamento em 02/07/2012

Engbrás
Sim - 19 votos
Não - 2 votos
Brancos e nulos - 0
Total - 21 votos

APROVADO Racing
Sim - 320 votos
Não - 121 votos
Brancos e nulos - 3 votos
Total - 444 votos

MSX
Sim - 48 votos
Não - 13 votos
Brancos e nulos - 0
Total - 61 votos
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Pro-Jecto
Sim - 63 votos
Não - 76 votos
Brancos e nulos - 0
Total - 139 votos



O governo federal lançou um
pacote de medidas para aumentar a
competitividade das empresas
nacionais em meio à crise financeira
internacional – fator que acirra a
concorrência pelos mercados interno
e externo. Nelas estão inseridas ações
referentes à ampliação da
desoneração da folha de pagamentos,
que irão beneficiar segmentos
industriais, junto a disponibilização de
linhas de crédito e medidas de defesa
comercial.

Há muito tempo têm sido
reivindicadas ações concretas
referentes ao problema da
desindustrialização, junto a um dialogo
permanente, frente às propostas do
movimento sindical, para o enfren-

Governo lança pacote para aumentar
competitividade da indústria

tamento de todo esse lamentável
processo. Mas a preocupação maior
é em relação à garantia de emprego
para os trabalhadores e trabalhadoras
dos setores produtivos industriais do
país, além de outras medidas
essenciais, como o combate a
rotatividade no emprego, condições e
incentivo a qualificação profissional,
reforma tributária, combate guerra
fiscal entre os estados e a redução das
taxas de juros.

Por meio de estímulos à indústria,
setor da economia que menos cresceu
em 2011, o novo pacote também visa
estimular a expansão do Produto
Interno Bruto (PIB) – o objetivo do
governo federal é de alcançar uma alta
de 4,5% neste ano, e, conse-

•        Redução de até 30 % no IPI de carros de montadoras que comprarem peças nacionais ou do restante do
Mercosul e investirem em pesquisa e inovação

•        Empresas deixam de pagar 20% de contribuição ao INSS, e Tesouro Nacional banca eventual rombo da
Previdência. No lugar dos 20%, as empresas pagarão de 1% a 2,5% sobre o faturamento. Essa taxa não será cobrada
na exportação, mas incidirá na importação

•        Redução de Imposto de Importação, IPI e PIS e Cofins em equipamentos e investimentos em portos e ferrovias
•        Adiamento do pagamento de PIS e Cofins para cinco setores industriais com mais dificuldades: autopeças,

têxtil, confecção, calçados e móveis. As empresas deixam de pagar os impostos em abril e maio e pagarão em
novembro e dezembro. Isso deixa as empresas com um pouco mais de dinheiro em caixa por agora

•        Incentivos no Imposto de Renda de pessoas físicas e jurídicas que contribuam com entidades de pesquisa sobre
o câncer

•        Instalação de 19 câmaras de competitividade, tendo como conselheiros empresários e trabalhadores. Entre os
setores estão: saúde, bens de capital, mineração etc

•        Levar banda larga à metade das casas nas cidades até 2014 e 15% das casas na área rural. Até 2014, atingir
60 milhões de acessos individuais à internet móvel e chegar a uma rede nacional de banda larga de 30 mil quilômetros

•         Vão ser beneficiados com esse corte de imposto 15 setores. São eles: setor têxtil, confecções, couro e calçados,
móveis, plásticos, material elétrico, autopeças, ônibus, naval, aéreo, mecânico, hotéis, tecnologia de informação, call
center e chips.

A Previdência cuida da aposentadoria dos trabalhadores. É financiada com contribuição dos trabalhadores e das
empresas. A nova medida elimina a contribuição direta das empresas. O ministro da Fazenda, Guido Mantega, disse
que haverá uma taxa cobrada conforme o faturamento da empresa, mas que será menor que a alíquota de 20% sobre
o salário de cada trabalhador. A alíquota será de 1% a 2,5% sobre o faturamento, conforme a área. As áreas têxtil e
autopeças, por exemplo, pagarão 1%. Tecnologia da informação e call center pagarão 2%.

quentemente, gerar empregos. O
Banco Central, porém, estima um
crescimento de 3,5% no PIB para este
ano.

O pacote de medidas está
diretamente ligado a ampliação do
processo de desoneração da folha de
pagamentos, iniciado em agosto do
ano passado, junto ao aumento da
oferta de crédito para o setor produtivo,
que, segundo o governo, também
ficará mais barato; além de ações de
defesa comercial, com o objetivo de
evitar um aumento maior das
importações; e o lançamento de um
novo regime automotivo – que
pretende estimular investimentos no
Brasil e aumento do conteúdo local
(peças nacionais).

Veja as principais medidas:


