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ACORDO COLETIVO 2010/2011

IVM, Secon e ETT
tiveram suas

propostas
rejeitadas

Após resultado apertado da votação dos
trabalhadores da BBS, será assinado o

acordo coletivo 2010/2011

:: Aumento salarial:

INPC + 3% de aumento real

:: PLR: R$ 2.100,00 sendo

1ª parcela no valor de R$
1.050,00 em

6/4/2010 e 2ª parcela em 31/
1/2011.

:: Vale-refeição no valor de
R$ 90,00

ETT FIRST

Trabalhadores da BBS
aprovam proposta

Em um pareo duro durante vo-
tação realizada na última sexta-fei-
ra (26) com os trabalhadores das
terceiras do Consórcio Modular,
ficou aprovado o acordo salarial
da empresa BBS. Foram 376 tra-
balhadores a favor da proposta
contra 343 trabalhadores que não
concordaram. E mais 2 votos en-
tre nulo e branco.

Na última sexta-feira (26), durante
o dia, o sindicato realizou votação
sobre o acordo salarial 2010/2011. E
os trabalhadores rejeitaram a proposta
das empresas IVM, Secon e ETT.

ETT First apresenta nova
proposta aos trabalhaores

Sindicato e
Engbras iniciam
as negociações
O sindicato e a empresa Engbras esta-

rão reunidos nesta quarta-feira (31) para
primeira reunião que tratará das negocia-
ções do acordo coletivo 2010/2011.

Qualitec sai
da toca

Sindicato se reuniu na última sexta-
feira com representante da empresa
Qualitec para negociar o acordo coleti-
vo. A empresa não fez nenhuma pro-
posta. Ouviu do sindicato qual é a ex-
pectativa dos trabalhadores e ficou de
apresentar, em breve, uma contra-pro-
posta durante a semana.

O sindicato espera que não seja mais
uma manobra da empresa para atrasar
as negociações do acordo coletivo.

Cadê você?
Racing, Pérola, MSX, cadê vocês?

Já faz mais de uma semana que os
trabalhadores disseram não as propos-
tas apresentadas pelas empresas e até
agora não foram apresentados novos
valores. Estão esperando o quê?

Após rejeitada a proposta
pelos trabalhadores que previa
um pagamento de PLR em três
parcelas, a empresa reformulou
sua proposta para pagamento
da PLR em duas parcelas. O
sindicato estará levando à
votação amanhã, no horário de
7h às 8h30 e de 15h30 às
16h30, na portaria de entrada
dos funcionários.

Veja ao lado a proposta >>


