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Sindicato leva nova proposta
do Consórcio Modular à votação
A votação será amanhã (26), a partir das 6h, na

portaria de entrada na empresa
O Consórcio Modular chamou a direção do sindicato e a comissão de empregados para

mais uma rodada de negociação, que resultou em uma nova proposta para o Acordo Coletivo
2013/2014. O sindicato estará levando à votação a partir das 6h, desta sexta-feira (26), na
portaria de entrada dos trabalhadores. Veja no quadro abaixo a proposta:

ACORDO COLETIVO 2013/2014

VEJA A NOVA PROPOSTA:
REAJUSTE SALARIAL - 7% aplicado em 1/5/2013. Caso o INPC seja maior, o reajuste será
complementado. Para salários acima de R$ 6 mil, o reajuste será fixo de R$ 420.

PLR 2013 - 1,5 salário, sendo o mínimo de R$ 5.715 + 5% absenteísmo = R$ 6 mil
- 1ª Parcela: 50% do valor, com pagamento mínimo de R$ 3.500 até 6/5/2013
- 2ª Parcela: saldo pago em 30/1/2014.
* A tabela de absenteísmo será alterada de modo que um evento garante o adicional de 5%.

MANUTENÇÃO DE JORNADA DE 44 HORAS - pagamento de R$ 2.400 até 6/5/2013.

ANTECIPAÇÃO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO - pagamento até 6/5/2013 (opcional).

Com a proposta acima, no dia 6/5/2013, o empregado receberá um valor bruto de R$ 5.900 e líquido
de R$ 5.716,25. Além disso, deverá ser somado a este valor a 1ª parcela do 13º salário. Exemplo: um
empregado cujo salário é de R$ 2 mil terá creditado em sua conta bancária o montante de R$ 6.716,25
no dia 6/5/2013.

CLÁUSULAS SOCIAIS:
- Auxílio funeral no valor de R$ 3 mil para falecimento de filhos ou cônjuges;
- Extensão do auxílio creche - de 12 para 24 meses para os filhos de empregadas;
- Ausência justificada pelo falecimento de sogro e sogra de 1 dia;
- A contribuição do transporte não será reajustada nesse ano.
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