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Informativo do Sindicato dos  Metalúrgicos do Sul Fluminense Resende, 11/5/2015. Boletim nº 1215.

Com novos indicadores,
sindicato garante adicional

na PLR do Consórcio Modular
Mesmo diante da queda nas
vendas de caminhões, o Sindicato
dos Metalúrgicos vem procurando
negociar com a direção da MAN
Latin America, priorizando a
manutenção dos empregos e
alguns benefícios para os
trabalhadores.

Como parte do programa de
ajuste da empresa para enfrentar
a crise, a empresa apresentou
alguns indicadores: Liderança no
mercado de Caminhões; Partici-
pação no mercado de Ônibus;
Volume de exportação de
Caminhões e Ônibus; Redução de

custos de acordo com os objetivos
dos Big Challenges (custos de
materiais, custos gerais de
fabricação e custos fixos).

Para esses novos indicadores,
desde que alcançados os 100%,
as empresas do Consórcio
Modular vão pagar um valor
adicional à PLR/15, como forma
de reconhecimento e incentivo.

Agora, veja o que será pago a
título de PLR/15: 1,2 salários
brutos, com garantia de um valor
mínimo de R$ 6.000, sendo R$
5.000 para 100% das metas de
produção em 2015 e o valor

adicional de R$ 1.000, somando
um total mínimo de R$ 6.000.

O valor adicional  será pago em
quatro parcelas, sendo a primeira,
de R$ 250, juntamente com o
adiantamento da PLR, no dia 15/
5. E o restante será pago em três
parcelas: 30/7,  30/10, e no dia
30/1/16. E para quem recebe
1,2 salários, a variação
acompanhará as mesmas datas
de pagamento.

Vale lembrar que, esses novos
indicadores não interferem nos
valores já negociados no Acordo
Coletivo 2015/2016.

NESTA 5ª-FEIRA, DIA 14, TERÁ DISTRIBUIÇÃO DE CARTELAS NA PORTARIA DE ENTRADA DA EMPRESA



Diretor da Comunicação:
Bartolomeu Citeli

Texto e diagramação:
Ass. de Comunicação

Fale conosco:
comunicacao.smsf@terra.com.br

Jornal do Sindicato dos TJornal do Sindicato dos TJornal do Sindicato dos TJornal do Sindicato dos TJornal do Sindicato dos Trabalhadores Metalúrgicos do Sul Fluminenserabalhadores Metalúrgicos do Sul Fluminenserabalhadores Metalúrgicos do Sul Fluminenserabalhadores Metalúrgicos do Sul Fluminenserabalhadores Metalúrgicos do Sul Fluminense
Volta Redonda: Rua Gustavo Lira, 9 - Centro - CEP 27253-280 - Telefax: (24) 2102-2800

Subsede: Avenida Antônio de Almeida, 603 - Retiro - CEP 27276-670 - Tel: (24) 3346-6179
Barra Mansa: Rua Ary Fontenelle, 362 - Estamparia - CEP 27330-670 - Tel: (24) 3323-1584

Resende: Rua Dr. Tavares, 130, Centro - CEP 27511-200 - Telefax: (24) 3360-9895 / 3355-4457
wwwwwwwwwwwwwww.sindmetalsf.sindmetalsf.sindmetalsf.sindmetalsf.sindmetalsf.org.org.org.org.org.br | facebook.com/OMetalúrgicodoSulFluminense.br | facebook.com/OMetalúrgicodoSulFluminense.br | facebook.com/OMetalúrgicodoSulFluminense.br | facebook.com/OMetalúrgicodoSulFluminense.br | facebook.com/OMetalúrgicodoSulFluminense

2ª Festa do Trabalhador foi
um sucesso em Porto Real

No stande do sindicato foi
grande procura por
sindicalização e pela busca
dos cupons para os sorteios.

Presidente do sindicato e a
prefeita de Porto Real
entregam a chave para o
contempado através do
sorteio do carro zero km

Foram mais de trinta sorteios
realizados pela direção do
sindicato e pela prefeitura de
Porto Real

Porto Real prova, mais uma vez, que,
em função do crescimento do setor
automotivo, é um município em pleno
desenvolvimento.

A Festa do Trabalhador da Região
das Agulhas Negras, contou pela
segunda vez, com  a participação da
prefeitura de Porto Real. E contemplou
em torno de trinta e dois
trabalhadores, entre metalúrgicos e
funcionários da prefeitura.

A programação contou com shows
regionais, parque de brinquedos,
animadores infantis e com sorteios de
vários prêmios. O   contemplado com
o carro zero km foi o aposentado
Valter dos Santos Ferreira, que
comemorou pela terceira vez a
premiação.


