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O sindicato e a Comissão de
trabalhadores receberam uma
nova proposta da empresa e le-
vará à votação nesta quarta-feira,
dia 12, a partir das 6h30, na por-
taria da empresa.

 BBS apresenta sua proposta aos trabalhadores
Com a mobilização dos trabalha-

dores o sindicato conseguiu que a
empresa avançasse na sua proposta,
conquistando  melhorias para os tra-
balhadores no pagamento do abono,
reajuste do piso salarial, entre outros.

Esta diretoria entende também
que daqui para frente muito já se
construiu e que não podemos vol-
tar à estaca zero. Vamos para a
votação, nesta quarta-feira, garantir
os nossos direitos.

Trabalhadores aprovam proposta

PÉROLA
Nova rodada de negociação
A empresa vai discutir novamente

com o sindicato a possibilidade de
avançar nas negociações sobre o
Acordo Coletivo. Na última negoci-
ação, na semana passada, a discus-
são não evoluiu e o sindicato recu-
sou imediatamente a proposta da
empresa por entender que não aten-
de os anseios dos trabalhadores.

Após votação, os trabalhadores
da Qualitec aprovaram na última
sexta-feira, 7, a proposta da em-
presa. Veja o resultado da votação:

Sim - 39 votosSim - 39 votosSim - 39 votosSim - 39 votosSim - 39 votos
Não - 31 votosNão - 31 votosNão - 31 votosNão - 31 votosNão - 31 votos

QUALITEC

Pacote geral de R$ 3.650,00 +

13° salário (Opcional) e 10  sá-
bados de hora extra (Opcional)

20/03 -20/03 -20/03 -20/03 -20/03 - R$2.250,00

10/04 -10/04 -10/04 -10/04 -10/04 - Opcional 13º salá-
rio e 10 sábados de HE

30/0730/0730/0730/0730/07     ----- R$900,00

31/031/031/031/031/01/2009 1/2009 1/2009 1/2009 1/2009 ----- R$500,00

FORMAFORMAFORMAFORMAFORMA DE P DE P DE P DE P DE PAAAAAGAMENTGAMENTGAMENTGAMENTGAMENTOOOOO:::::VVVVVEJA A PROPOSTEJA A PROPOSTEJA A PROPOSTEJA A PROPOSTEJA A PROPOSTAAAAA:::::
PLR -PLR -PLR -PLR -PLR - R$1.400,00
Abono pela jornada de 44hAbono pela jornada de 44hAbono pela jornada de 44hAbono pela jornada de 44hAbono pela jornada de 44h - (2010/2011) - R$ 2.250,00
ReajusteReajusteReajusteReajusteReajuste - INPC + 2%
Antecipação de 10 sábados de hora extra - OpcionalAntecipação de 10 sábados de hora extra - OpcionalAntecipação de 10 sábados de hora extra - OpcionalAntecipação de 10 sábados de hora extra - OpcionalAntecipação de 10 sábados de hora extra - Opcional
Antecipação de 13º Salário - OpcionalAntecipação de 13º Salário - OpcionalAntecipação de 13º Salário - OpcionalAntecipação de 13º Salário - OpcionalAntecipação de 13º Salário - Opcional
Piso Salarial -Piso Salarial -Piso Salarial -Piso Salarial -Piso Salarial -
Admissão - R$ 550,00
Após 4 meses - R$ 570,00
Após 8 meses - R$ 600,00
Após 12 meses - R$ 630,00

PROJECTO
Até agora nada dos representan-

tes da empresa chamarem para
negociação. Paciência tem limite!

Por 20 votos os trabalhadores da
ETT aprovaram, em votação, a
proposta para Acordo coletivo.

Apenas 02 trabalhadores recu-
saram a proposta e apuramos 1
voto em branco.

ETT

O Sindicato parabeniza os tra-
balhadores pela participação.
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