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Terceiras apresentam propostas
pra Acordo Coletivo 2012/2013

Algumas empresas terceiras do consórcio modular já apresentaram suas propostas para renovação do
acordo coletivo. Como já era de se esperar, as propostas apresentadas estão abaixo das expectativas dos
trabalhadores.

Todas as empresas apresentam as mesmas dificuldades para negociar, mas não é por isso que vamos
aceitar que elas deixem de pagar o abono e não melhorem o valor da PLR. Isso é o mínimo que cada empresa
deve fazer em reconhecimento ao trabalho de seus funcionários!

Alguém vai ter que pagar essa conta, os trabalhadores não vão ficar no prejuízo. O tempo está passando e,
se está difícil para as empresas, para o trabalhador está mais ainda!

Proposta da Pérola
- Reajuste salarial - somente INPC
- PLR - R$ 2.200,00, sendo R$ 800,00 em 31/07/2012, e R$ 1.320,00 em 31/01/2013. Os critérios de formalização e avaliações serão os
indicadores de Disponibilidade, Absenteísmo, Segurança do trabalho e Avaliação de desempenho, o que resultará a manutenção ou regressão
do valor proposto, a ser descontado no próximo pagamento de PLR, dia 31/01/2013.

Proposta da Racing
- Reajuste salarial - INPC + 2% de aumento real
- PLR - R$ 2.400,00, em duas parcelas de R$ 1.200,00, sendo a primeira em 31/07/2012, e a segunda em 31/01/2013. Critério de
absenteísmo.

Proposta da MSX
- Reajuste salarial – INPC + 2% de aumento real
- PLR – R$ 2.700,00, com antecipação de R$ 1.700 em 20/05/2013, e R$ 1.000,00 em 30/01/2013, de acordo com plano de metas (absenteísmo,
segurança do trabalho, prazo de entrega e qualidade).

Proposta da BBS
- Reajuste salarial –  INPC + 2% de aumento real
- Cartão alimentação – R$ 70,00
- PLR – R$ 2.400,00, sendo R$ 1.400,00 dia 31/07/2012, e o restante em 31/01/2013.

A votação será no dia 25/04/2012, quarta-
feira, a partir das 6h, na portaria das
empresas. Trabalhador, participe!




