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Trabalhadores da Racing
aprovam proposta

A C O R D O  C O L E T I V O  2 0 1 0 / 2 0 1 1

Veja abaixo o resultado:

IVM e Qualitec terão
votação na 3ª feira,

a partir das 13h

IVM

Qualitec

SIM   NÃO BRANCOS/NULOS   TOTAL

155    68    01     224

Campanha salarial no Consórcio
Modular poderá encerrar na 3ª feira
Enquanto outras empresas da região ainda estão iniciando o processo de negociação do acordo

coletivo 2010/2011, nas empresas do Consórcio Modular, os trabalhadores já estão se
beneficando do resultado das negociações.

Com a aprovação da proposta da Racing, no último dia 5, e com as novas propostas da IVM e
Qualitec,  que serão votadas nesta próxima terça-feira (11), o sindicato estará praticamente

finalizando a campanha salarial no Consórcio.

Reajuste salarial: INPC + 3% de aumento real

PLR: R$ 800,00, sendo a 1ª parcela R$350,00,
a ser paga no dia 24/5 e o restante, R$450,00
em fevereiro/2011.

INPC + 3% de aumento real em Maio/2010.

PLR de 2010: R$ 2.500,00 sendo a 1ª parcela
no valor de R$ 1.500,00 em 18/05/2010 e 2ª
parcela no restante do valor em 30/01/2011
(Indicador: Absenteismo).

Adiantamento de 50% do 13º, a ser pago em
15/06/2010 (opcional).

Sábados de horas
extras no Consórcio

Modular
Embora existam rumores

dentro da fábrica de que a
MAN estará necessitando de
mais sábados para traba-
lhar até o final do ano, além
dos que já foram negocia-
dos, o sindicato informa
que até o momento não re-
cebeu nenhuma solicitação
da empresa.

Mas também é do co-
nhecimento do sindicato
que com a demanda exis-
tente ou com aumento no

volume da produção, as
empresas do Consórcio
Modular terão que estar
contratando mais mão-de-
obra. E para o sindicato esta
é a prioridade.

Caso haja necessidade
de mais dias adicionais para
a produção, seja sábado ou
feriado, as empresas terão
que negociar com o sindi-
cato, que estará informan-
do aos trabalhadores o que
estará sendo discutido.
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O plenário da Câmara
aprovou, no início da noite
desta terça-feira (4), por 323
votos a 80 e duas absten-
ções, a emenda do líder do
PPS, deputado Fernando
Coruja (SC), à Medida Pro-
visória 475/09, que extingue
o fator previdenciário. Esta
MP reajustou, a partir de 1º
de janeiro, o salário míni-
mo de R$ 465 para R$ 510.

O fator previdenciário
atinge apenas as aposenta-

Câmara aprova fim do
fator previdenciário

dorias do regime do Institu-
to Nacional do Seguro So-
cial (INSS), ao qual são vin-
culados trabalhadores do
setor privado e servidores
públicos regidos pela Con-
solidação das Leis do Tra-
balho (CLT).

Hoje, a aposentadoria
por tempo de contribuição
pode ser requerida após 35
anos de contribuição para
homens, ou 30 para mulhe-
res. O valor da aposenta-

doria resulta do cálculo das
médias dos maiores salári-
os de contribuição a partir
de julho de 1994 – entram
no cálculo apenas os oito
maiores em cada 10 salári-
os de contribuição.

O valor da média obtida
por essa conta deve ser
multiplicado, então, pelo
fator previdenciário, calcu-
lado com base na alíquota
de contribuição, na idade
do trabalhador, no tempo de

contribuição e na expecta-
tiva de vida.

A expressão salário de
contribuição não é um equi-
valente perfeito de salário,
porque os segurados com
um salário maior que o teto
da Previdência terão um sa-
lário de contribuição limita-
do a esse último valor, a par-
tir de 1º de janeiro de 2011.
O fator previdenciário é um
índice usado para reduzir os
valores das aposentadorias.

A Câmara dos Deputa-
dos aprovou o reajuste de
7,7% para os salários dos
aposentados que ganham
acima do mínimo, o que
representa 80% do Produ-
to Interno Bruto (PIB) de
2008.

A proposta agradou as
centrais sindicais e a Con-

Aposentados
ganham reajuste

de 7,7%

federação Brasileira de
Aposentados e Pensionis-
tas (Cobap). Com isso, os
parlamentares rejeitaram o
índice de 6,14% proposto
pela medida provisória e
os 7% pelo relator Cândi-
do Vacarezza (PT-SP).
Agora, a matéria segue
para o Senado.

Ao participar, nesta ter-
ça-feira (4), de sessão sole-
ne pelo Dia Internacional do
Trabalhador na Câmara dos
Deputados, o ministro do
Trabalho e Emprego, Carlos
Lupi, disse que o Brasil vive
um momento especial por
conta das contratações com
registro em carteira e ganho
real do salário.

“Desde 2003 até março
deste ano, foram gerados
12,4 milhões de empregos.
Isso significa 40% do esto-
que existente no país. En-
quanto no auge da crise in-
ternacional os Estados Uni-
dos estavam demitindo, o

Brasil contratava”, relatou.
Para o ministro, os núme-

ros de geração de emprego
refletem a realidade do cres-
cimento econômico do Bra-
sil. Ele lembrou que o valor
do salário mínimo acompa-
nhou esse crescimento: de
2003 até março de 2010, o
salário mínimo avançou 70%
a mais que a inflação.

“Precisa ter um salário
bom para trabalhar bem. O
salário é sempre o melhor
indutor do crescimento”, afir-
mou. “O segredo do suces-
so do Brasil é: quanto mai-
or o salário, mais o bolo
pode ser dividido”.

Lupi: “Em sete
anos, foram
gerados 12,4
milhões de

empregos no país”


