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Terceiras apresentam propostas
ACORDO COLETIVO 2010/2011

Durante esta semana, foram feitas várias conversas com
as empresas terceiras do Consórcio Modular. E o Sindicato
pediu às empresas que apresentassem propostas de reajus-
te salarial, PLR, entre outras para que pudesse começar as
negociações sobre o Acordo Coletivo.

Algumas empresas se reuniram com o Sindicato, entre
elas a BBS, Racing, Projector, MSX , IVM, M. Shimizu e
Pérola. Ouviram desta direção as reivindicações dos traba-
lhadores para que fosse feito um bom acordo.

Vejam as empresas que já apresentaram propostas:

Aumento salarial:

INPC + 3% de aumento real

Piso salarial: de R$ 550,00 para R$
630,00 (aumento de 14,55%) e redução

de 8 para 6 faixas (tabela salarial
da empresa)

PLR: R$ 1.800,00

Pagamento da 1ª parcela da PLR
em 30/07/2010

Para as empresas que apresentaram propostas, o sindicato realizará
votação na próxima terça-feira, 9, a partir das 13h.

BBS

Piso salarial para o pessoal  técnico:
Alteração do piso atual de R$ 1.177,00, para
o piso de R$ 1.320,00, referente ao salário

admissão.

Reajuste salarial:
Devido ao aumento real e espontâneo,

concedido pela empresa em novembro de
2009 na média de 5,5%, a empresa propõe

que, neste momento, os salários sejam
apenas corrigidos pelo INPC.

PLR
A empresa propõe que seja R$ 1.353,00

Projector
Aumento salarial: INPC + 3% de

aumento real

PLR 2010:
1ª PROPOSTA:

R$1.800,00  sendo R$1.000,00 em 20/
03/2010 e R$ 800,00 em 31/01/2011

2ª PROPOSTA:
R$ 2.000,00 sendo R$1.000,00 em 30/

06/2010 e R$1.000,00
em 31/01/2011

É bom que as empresas que ainda não apresentaram
suas propostas se apressem. Os trabalhadores estão ansi-
osos para ter seus salários reajustados e receberem seu
adiantamento da PLR.

Pérola
Aumento salarial: INPC + 3% de

aumento real

PLR 2010:
R$1.800,00  sendo R$900,00 em 31/
03/2010 e R$ 900,00 em 31/01/2011,

com os seguintes indicadores:
disponibilidade, absenteísmo, avaliação de

desempenho


