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ACORDO COLETIVO 2010/2011

BBS
:: INPC + 3% de aumento real a partir
de 1/5/2010
:: PLR: R$ 2.000
1ª  Parcela R$ 1.200,00 em 30/3/2010
:: Piso salarial para Operador logístico I:
de R$ 582,00 para R$ 650,00, com
redução de 8 para 5 faixas (11,68% de
aumento).
:: Substituição da cesta básica pelo
cartão alimentação no valor mensal de
R$50,00.

BBS, SECON e IVM
apresentam proposta

Após recusadas as últimas propostas, o sindicato ficou aguardando
que as empresas se manifestassem com outra proposta. Somente
a BBS e a CECOM apresentaram novos valores que o sindicato está

levando a apreciação e deliberação dos companheiros.
Outras empresas como Qualitec, ETT, Engebrás, ainda não deram o

“ar de sua graça”. Estão esperando o quê?

SECON
:: PLR: Pagamento de R$ 1.800,00 +
R$ 100,00 em duas parcelas iguais,
sendo a primeira em 30/07/2010 e a
segunda em 30/01/2011.
:: Estamos considerando o
adiantamento da PLR de 50% da
primeira parcela para 1/4/2010.

Votação amanhã, a partir
das 6h, na portaria de

entrada dos funcionários.
Participem!

Às empresas que ainda não apresentaram
nenhuma proposta, na próxima semana o
sindicato realizará uma assembléia para dar um
basta no descaso com que essas empresas vem
tratando os seus trabalhadores.

:: Aumento salarial:
INPC + 3% de aumento real
:: PLR: R$ 2.450,00 sendo
1ª parcela no valor de R$ 1.450,00 em
1/4/2010 e 2ª parcela em 30/1/2011
com indicador absenteismo

IVM

Quem quer
pagar pra ver, verá!



Centrais sindicais e o De-
partamento Intersindical de
Estatística e Estudos Soci-
oeconômicos (Dieese) ini-
ciou na terça-feira (23), em
São Paulo, a 4ª Jornada Na-
cional de Debates. A ativi-
dade passará pelos 26 es-
tados e pelo Distrito Fede-
ral até o dia 8 de abril.

Com o tema “Negocia-
ções Coletivas em 2010: Re-
cuperação Salarial e Redu-
ção da Jornada”, o ciclo reu-
nirá lideranças para deba-
ter os resultados positivos
das campanhas salariais re-
alizadas no ano passado e
as perspectivas para 2010.

Momento propício para a redução
da jornada e avanços sociais
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Neste contexto, o Dieese
insere também as discus-
sões sobre a redução da
jornada, mostrando com es-
tudos, argumentos e núme-
ros os benefícios da medi-
da e a importância da luta
unificada da classe traba-
lhadora para inserir novos
avanços nas negociações.

Além da potencialidade
do mercado interno, o co-
ordenador de Relações
Sindicais da Dieese, José
Silvestre de Oliveira, des-
tacou a política de valori-
zação do salário mínimo,
conquistado graças à pres-
são popular e das centrais.

“O comportamento do salá-
rio mínimo nacional tornou-
se um aliado não só na ele-
vação dos pisos salariais,
mas também no reajusta-
mento dos salários mais
baixos, provocando um efei-
to cascata sobre as faixas
salariais mais próximas do
novo salário mínimo”.

Ele também fez uma aná-
lise do estudo elaborado
pela entidade com o balan-
ço das negociações sala-
riais ao longo de 2009. Se
levado em consideração os
reajustes salariais acumu-
lados em duas datas-base
(2008 e 2009), observa-se

que das 692 negociações
analisadas, cerca de 84%
obtiveram aumento real
na comparação com a in-
flação do biênio. Vale res-
saltar que estes aumentos
salariais foram conquista-
dos num cenário onde o
Brasil não apresentou
crescimento econômico,
com o Produto Interno
Bruto (PIB) ficando em -
0,2%.

“Estas conquistas fo-
ram fruto da mobilização
das centrais, ao exigir e
apoiar as iniciativas go-
vernamentais de caráter
anticíclico como fator im-
portante para a rápida re-
cuperação da economia
nacional, em grande par-
te respaldada pelo cresci-
mento do consumo inter-
no”, exalta Silvestre.

Na última parte de sua
apresentação, Silvestre
mostrou o cenário atual
da carga horária no Bra-
sil e os benefícios da re-
dução da jornada de tra-
balho de 44 para 40 ho-
ras semanais com adicio-
nal de 75% sobre as ho-
ras extras. Ele lembra que,
com a redução da jorna-
da, serão criados 2,5 mi-
lhões de empregos. Ape-
nas a eliminação das ho-
ras extras poderia gerar
1,2 milhões de empregos.
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