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ACORDO COLETIVO 2010/2011

Sindicato realizará
votação nesta 3ª-feira (6)

O sindicato realizará votação com os trabalhadores sobre as propostas
apresentadas pelas empresas M. Shimizu, Pérola, Qualitec, MSX e Engbras.
Será nesta próxima terça-feira (6), na portaria de entrada dos funcionários.

Vejam as propostas apresentadas:

:: Aumento salarial:  3% de aumento real +
INPC acumulado de 1/5/09 A 31/4/2010

:: PLR: R$ 2.000,00 sendo 1ª parcela no
valor de R$ 1.300 em 8/4/2010 e 2ª
parcela no valor de R$ 700,00 em 31/1/
2011.

:: Aumento salarial:  3% de aumento real
+ INPC

:: PLR: R$ 2.200,00 sendo adiantamento
no valor de R$ 1.400,00 em 12/4/2010 e
saldo apurado em 31/1/2011 (indicador
absenteismo).

MSX

:: Piso salarial: R$ 600,00
E para quem recebe acima do piso terá
reajuste do INPC
:: PLR: valor negociado com o Metalsul
:: Cesta básica: valor a ser definido.

Qualitec

:: Reajustesalarial: INPC + 3%
:: PLR: R$1.600,00
Os valores serão divididos em 2 parcelas:
1ª parcela de R$ 800,00, em 30/06/2010 e
2ª parcela, em 31/01/2011, onde o valor será
apurado após a aplicação da tabela de
desconto ao lado.

M. Shimizu
Descontos de acordo com eventos apurados

Absenteísmo desconto valor da PLR
Até 2 eventos
3 a 5 eventos
6 a 8 eventos
9 a 11 eventos
12 a 15 eventos
acima de 16

-5,0%
-10,0%
-15,0%
-20,0%
-25,0%
-30,0%

R$ 1.520,00
R$ 1.440,00
R$ 1.360,00
R$ 1.280,00
R$ 1.200,00
R$ 1.120,00

Já na primeira negociação a empresa
Engbrás não enrola e atende reivindica-
ções do sindicato oferecendo:

Um exemplo de negociação

:: Aumento salarial: INPC + 3% de aumento real

:: PLR: R$ 1.800,00, sendo a 1ª parcela paga
em 30/7/2010 e 2ª parcela em 31/1/2011.

Engbras

Pérola



Licença-maternidade de 6 meses
é prioridade para o sindicato
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Este ano o sindicato
pretende discutir com
as empresas de toda
a base propostas
específicas para as
mulheres. E entre elas
está a licença-
maternidade de 6
meses, um direito
conquistado e que
virou Lei”.

Renato Soares - presidente
do sindicato

“
Este ano, será prioridade para o

sindicato a implantação da nova Lei
Nº 11.770, que amplia a licença-
maternidade de quatro para seis
meses. De acordo com o texto,

sancionado pelo presidente Luiz Inácio
Lula da Silva, as empresas podem,
facultativamente, estender o direito à
licença por mais dois meses para
suas funcionárias.


