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Não, não e não!
ACORDO COLETIVO 2010/2011

Essa foi a resposta dos trabalhadores  que
participaram da votação na última terça-feira (9)
nas terceiras do Consórcio Modular sobre as
propostas apresentadas no acordo salarial 2010.

Após este resultado, o sindicato espera agora

que as empresas tenham entendido o recado,
revejam suas propostas e voltem para a mesa de
negociação sem “chororô” e com disposição para
melhores valores.

Vejam abaixo o resultado da votação:

Resultado da votação

O sindicato avaliou que não foi tão grande a
participação dos trabalhadores nesta votação.
Apenas em torno de 60% dos companheiros
participaram do pleito.

A direção do sindicato chama a atenção dos
trabalhadores sobre a importância da amplia-
ção da  participação dos trabalhadores já que é
isso que fortifica qualquer negociação perante
os patrões.

Quanto as empresas que ainda não apre-

sentaram proposta, o sindicato aguarda na ex-
pectativa de que na próxima rodada de nego-
ciação elas se apresentem. Hoje, a reunião será
com a ETT.

Muitos trabalhadores estão ansiosos já que
estão reivindicando o adiantamento do 13º
e das horas extras, assim como fizeram os
módulos.

Espera-se que os patrões digam sim aos
companheiros ou vão continuar levando não!
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ELEIÇÃO DO SINDICATO

Eles tiveram a oportunidade de inscrever sua chapa, mesmo após ter perdido o prazo de
inscrição. O presidente do pleito concedeu a eles o direito de participar das eleições, inclu-
sive perante a Justiça.

Só que a chapa apresentada não preencheu todos os requisitos previstos no estatuto do
sindicato. Portanto, só existe o registro confirmado para as eleições nos dias 16 e 17
apenas de uma chapa.

Veja o que diz o estatuto nos Artigos 59 e 66:

Oposição é uma mentira!


