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CONSÓRCIO MODULAR - MAN

Empresa apresenta
proposta para o ACT

Após algumas rodadas de nego-
ciação, representantes do Consór-
cio Modular apresentaram uma
proposta para o Acordo Coletivo
de Trabalho 2018/2019.
A proposta consiste em: Reajuste
salarial pelo INPC pleno; cartão
alimentação de R$330/mês; PLR
de 1,5 salários, com mínimo de R$
6.500 e máximo de R$11.000
(para objetivo de produção de 35
mil veículos no ano 2018+ Adicio-
nal de R$1.000 para objetivo de
produção de 38 mil no ano 2018
+ 5% de absenteísmo, R$375,
somando um total de R$7.875. Os
pagamentos serão em duas parce-
las, sendo a primeira para o dia 30/
5, com mínimo de R$4.000, e a 2ª

Ato no ‘Dia do
Trabalhador’

reúne centenas
na Pç. Juarez

Antunes
Votação será por escrutínio secreto,
na próxima sexta-feira (4/5), das 6h
às 17h30, na portaria da empresa

Ato unificado, reune as principais
centrais sindicais, representantes
de movimentos sociais e partidos
políticos em ato realizado na
Praça Juarez Antunes, em Volta
Redonda.

Sindicalistas representantes de
várias categorias  também estão
unificados em torno de uma
pauta comum de interesse da
classe trabalhadora, como uma
política econômica de geração
de empregos e renda, defesa da
seguridade e da Previdência
Social pública, o fim da lei do
congelamento de gastos e a
revogação da Reforma Traba-
lhista, consignada na Lei
13.467/17.

Reajuste salarial: INPC pleno, acumulado de maio/17 a abril/18.

Cartão alimentação: R$330 mensal, com valor total no ano de
R$3.960;

PLR: 1,5 salários, com mínimo de R$ 6.500 e máximo de R$11 mil.
Para objetivo de produção de 35 mil veículos no ano 2018:
+ Adicional de R$1.000 para objetivo de produção de 38 mil no
ano 2018 e
+ 5% de absenteísmo, R$375, somando um total de R$7.875.
Os pagamentos serão: 1ª parcela da PLR  de 60% do valor , com
mínimo de R$4.000, no dia 30/5/18. E a 2ª parcela em 30/1/19;

Adiantando da 1ª parcela do 13º salário de 50% do valor (opcional).

parcela a ser paga no dia 30/1/
2019. E, por fim, adiantando da
1ª parcela do 13º salário de 50%
do valor (opcional).

O sindicato sabe da necessidade
da empresa em investir em novos
equipamentos e tecnologia para
se manter competitiva no merca-
do, mas entende  também que
investir em melhorias para a sua
força de trabalho deve fazer
parte dessa prioridade. Desde o
chão de fábrica até os altos
níveis dentro da estrutura da
empresa.

A votação será na sexta-feira,
dia 4/5, das 6h às 17h30, na
portaria da empresa.

VEJA A PROPOSTA NA ÍNTEGRA ABAIXO:



FICHA DE SINDICALIZAÇÃO
Nome

Data de nasc.____/____/____   CPF  RG

End.                   Nº                 Comp.

Bairro                                         CEP  Cidade                     UF

Tels.                                                             e-mail

Empresa  Matrícula  Data de adm.____/____/____
Autorizo o desconto em folha dos pagamentos de contribuições devidas por mim em favor do Sindicato dos

Metalúrgicos sobre o meu salário, inclusive o 13º salário, ficando filiado por tempo mínimo de seis meses.

_______________________, _______ de ____________________ de ______.

__________________________________                                              ________________________________
    assinatura do trabalhador                                                                        diretor/funcionário responsável


