
1

Informativo Semanal do Sindicato dos Metalúrgicos da Região Sul Fluminense
Volta Redonda, 16/7/2008 - Edição nº 297

PLR dos trabalhadores da Sankyu
No boletim anterior, o sindicato divulgou uma proposta apresentada pela empre-

sa. Em seguida, após reunião realizada ontem, a empresa ofereceu uma nova
alternativa, incluindo o pagamento como complemento da PLR 2007. O sindicato
convoca os trabalhadores para a votação, por escrutínio secreto, nesta sexta-feira,

18, das 6h30 às 18h, na Pça. Juarez Antunes. Veja abaixo as duas propostas:

Valor total: R$ 725,00

Valor fixo: R$ 400,00
PLR variável: R$ 325,00,

Adiantamento: R$ 250,00.

Valor total de R$ 750,00 + R$ 50,00*

Valor Fixo: R$ 450,00
PLR variável: R$ 300,00
 * Bônus (100% Metas): R$ 50,00

Adiantamento de PLR: R$ 250,00

Complemento PLR/2007: R$ 75,00,
que será pago junto com o
adiantamento da PLR/2008.

alternativa 1 alternativa 2

No ítem PLR variável, o valor a ser pago será
calculado conforme as regras e critérios.

Caso uma das propostas seja aprovada, o
adiantamento será pago 72h após o resultado
da votação. E será proporcional aos meses
trabalhados igual a 1/6 avos, ou seja, de 01/
01a 30/06/2008.

Para ter direito, os empregados deverão ter
pelo menos 03 (três) meses trabalhados neste
período.

Compare os valores pagos nasCompare os valores pagos nasCompare os valores pagos nasCompare os valores pagos nasCompare os valores pagos nas
PLR´s nos anos anteriores:PLR´s nos anos anteriores:PLR´s nos anos anteriores:PLR´s nos anos anteriores:PLR´s nos anos anteriores:

2004 = R$ 350,00
2005 = R$ 475,00
2006 = R$ 594,00
2007 = R$ 650,00
             (R$ 575,00 + R$ 75,00)

Estes valores foram os máximos pagos aos tra-
balhadores que não tiveram faltas, dispensas mé-
dicas, entre outros.

Cesta básica ou ticket
Também será votado nesta sexta-

feira, 18, das 6h30 às 18h, sobre a
preferência do trabalhador entre a cesta
básica e o ticket, na Pça. Juarez Antunes.
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