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Sindicato, Comissão de fábrica,  Volks
e terceiras negociam alternativas

para reduzir o impacto da crise
A crise econômica che-

gou à região Sul Flumi-
nense e já mostra seu re-
flexo na produção das
principais empresas, como
Peugeot, Volks e CSN, que
reduziram sua capacida-
de de produção em razão
da queda no consumo.

E para que a classe tra-
balhadora não pague o
preço o Sindicato dos Me-
talúrgicos vem apresentan-
do propostas e negocian-
do com as empresas me-
didas para amenizar o

PLR 2008 - Consórcio Modular Volkswagen

impacto da crise, tendo
em vista que os últimos
anos foram de aqueci-
mento da economia e de
números recordes produ-
ção e faturamento.

Tudo para garantir a
manutenção dos empre-
gos e dos direitos dos
metalúrgicos.

E em negociação, o sin-
dicato e a comissão de
fábrica pediram a prorro-
gação do contrato dos tra-
balhadores e que fossem
incluídos no programa de

suspensão de contrato de
trabalho. Essas medidas
foram tomadas em decor-
rência da diminuição do
volume de produção.

O Consórcio Modular
Volkswagen acatou e sus-
penderá contrato de tra-
balho de, aproximada-
mente, 500 trabalhado-
res, além dos compa-
nheiros das terceiras.

Outra medida é as fé-
rias coletivas do 1° e 2°
turno no período de 23
de fevereiro a 5 de mar-

ço e folga para compen-
sação nos dias 20 de fe-
vereiro e 5 de março.

O acordo firmado pre-
vê que, durante a sua vi-
gência, não haverá de-
missões e os trabalhado-
res com o contrato sus-
penso farão cursos de
qualificação profissional.

Com diálogo e nego-
ciação, o sindicato con-
seguiu garantir a manu-
tenção dos postos de tra-
balho e dos direitos dos
companheiros da Volks.

A Volks divulgou essa
semana o resultado final
da PLR 2008, que será
pago para os trabalhado-
res no dia 30 de janeiro.

Para a nossa surpresa,
que esperávamos pelo
menos o valor integral
da PLR (R$ 3.650,00), o
anunciado corresponde
a apenas 96% das me-
tas apuradas, fechando
em R$ 3.504,00.

Com o desconto da an-
tecipação do dia 30 de ju-
lho, no valor de R$
2.400,00, os trabalhado-
res receberão R$
1.104,00 mais R$ 182,50

demos que tudo o que o
trabalhador fez durante o
ano de 2008, consideran-
do que foi melhor que
2007, as empresas pode-

de adicional individual de
absenteísmo, para aque-
les que não tiveram faltas
no período de apuração.

O sindicato e a Co-
missão de fábrica solici-
taram da Volkswagen
que reconsiderasse as
metas não atingidas e
pagasse 100% da PLR.

A empresa informou
que com a atual situa-
ção de queda no con-
sumo, efeito da crise,
não poderia atender a
reivindicação.

Os efeitos da crise co-
meçaram a acontecer a
partir de novembro, enten-

riam reconhecer o esforço
e a dedicação dos traba-
lhadores, que cumpriram
seu papel, e não podem
pagar a conta pela crise.
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A BBS divulgou essa se-
mana o valor apurado
para o pagamento do
complemento da PLR
2008. É inacreditável!

O valor apurado fe-
chou nada mais nada
menos, que 48,6% abai-
xo do esperado pelos tra-
balhadores e o sindicato.

O sindicato, ao tomar
conhecimento, procurou a
empresa para esclarecer o
porquê de uma redução
tão significativa na PLR
dos trabalhadores.

A empresa informou
que os indicadores usados
para a apuração dos va-

Sindicato e Unifoa fecham convênio
para os metalúrgicos

A direção do sindicato e a Unifoa  assinaram um
convênio que prevê descontos nas mensalidades para
novas matrículas dos sócios da entidade e seus de-
pendentes. Aproveite os descontos para se qualifi-
car. Para mais informações ligue: 24 3344 8414, 3338
2764 ou 3348 1314.

Veja tabela de descontos de alguns cursos:
Engenharia Civil  -   15%
Engenharia Elétrica - 15%
Engenharia da Produção - 15%
Engenharia Mecância - 15%

lores ficaram abaixo das
metas estipuladas, causan-
do essa redução. E que em
função da atual conjuntu-
ra econômica, em decor-
rência da crise, a empre-
sa não poderá atender o
pedido do sindicato e da
comissão de fábrica para
rever esses indicadores.

No acordo de PLR, o

PLR da BBS fecha 48,6 % abaixo do valor
esperado

INACREDITÁVEL

Sindicato realiza manifestações contra as demissões no Sul Fluminense
A direção do sindicato voltou seus esforços para a mobilização contra as demissões e a retirada dos

direitos. Com isso, realizará algumas manifestações com os trabalhadores do Sul Fluminese.
O primeiro ato será nesta sexta-feira (30), a partir de 17 horas na Praça Juarez Antunes, em Volta

Redonda, e um debate às 19h com um representante do Dieese, na sede do sindicato.
Em Resende, o ato contra as demissões e a retirada de direitos dos trabalhadores será na quarta-

feira (4), às 15h no calçadão. Junte-se a nós nessa luta.

valor negociado foi de R$
1.400, para cumprimen-
to de 100% das metas.

Esses indicadores que
prejudicaram os trabalha-
dores não serão mais
aceitos como objeto de ne-
gociação de PLR, porque
todas as metas de produ-
ção foram cumpridas, re-
cordes e mais recordes fo-

ram batidos e os trabalha-
dores da BBS contribuíram
muito para o resultado
positivo.

É lamentável que a di-
reção da BBS não tenha
sensibilidade e, mesmo
com o difícil momento
econômico, reconhecer a
dedicação de seus traba-
lhadores em 2008.

INDICADORES

NOTA

PONTUAÇÃO

VDA VW VDA BBS VDA BBS PARADA
DE LINHA
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Individual

Considerando pontuação
máxima de 40 pontos

 Valor da PLR apurado pela empresa: R$ 681,45


