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CONSÓRCIO MODULAR VOLKSWAGEN

Com a atual conjuntura econômica do país e a redução no volume
de produção, a Volkswagen Caminhões e Ônibus concederá
novas férias coletivas para os trabalhadores do primeiro e

segundo turno. Veja a programação:

PLR DA BBS

Férias coletivas

Diretor da Comunicação:
Carlos Pinho

Jornalista responsável:
Beth Rezende (MTb 25965/RJ) e Thais Soares

Jornal do Sindicato dos Trabalhadores Metalúrgicos
de Volta Redonda e Região Sul Fluminense.
Rua Dr. Tavares, 130 - Centro - Resende

CEP.: 27511-200 - Telefax: (24) 3360-9895

Férias coletivas de 11 dias:
23 de fevereiro até 5 de mar-
ço de 2009.

Com a queda do va-
lor final da PLR 2008
dos trabalhadores, o
sindicato se reuniu com
a empresa para discutir
o assunto. Após as reu-
niões, a empresa con-

cordou em conceder
um abono no valor de
R$ 200,00, proporcio-
nal ao tempo de casa e
quantidade de faltas
que os trabalhadores ti-
veram durante o ano de

2008.
Esse abono será

pago no dia 13 de fe-
vereiro aos trabalhado-
res que estavam ativos
na empresa em 31 de
dezembro de 2008.

R$ 200,00                        MAIS DE 1 ANO DE CONTRATO

R$ 150,00                        ATÉ 1 ANO DE CONTRATO

R$ 100,00                        ATÉ 6 MESES DE CONTRATO

 DESCONTO DE ABSENTEÍSMO SERÁ CONFORME TABELA DE
PONTUAÇÃO DEFINIDA NO ACORDO COLETIVO, EX.:

- O empregado que tiver + de 1 ano de contrato e
não tiver absenteísmo receberá R$ 200,00

- O empregado que tiver + de 1 ano de contrato e
tiver 3 eventos de absenteísmo receberá R$ 170,00

PLR 2009
Nos próximos dias, o

sindicato irá procurar as
empresas para iniciar as
discussões da PLR 2009.

Em 2008 alguns in-
dicadores e critérios re-
duziram o valor final da
PLR, para esse ano o sin-
dicato e a comissão de
fábrica negociarão com
as empresas a revisão
desses indicadores.

Se a meta de produ-
ção foi atingida, em al-
guns momentos batendo
recordes, isso significa
que o objetivo foi alcan-
çado e nada mais justo
que considerar que os tra-
balhadores fizeram a sua
parte, produzindo aquilo
que era previsto.

Folgas para futura compen-
sação: dia 20 de fevereiro
e 6 de março de 2009.

Retorno Retorno Retorno Retorno Retorno no no no no no dia 9 de marçodia 9 de marçodia 9 de marçodia 9 de marçodia 9 de março.....

DIA NACIONAL
DE LUTA PELO
EMPREGO E

PELO SALÁRIO
A direção do sindicato

esteve no Rio de Janeiro
para participar do Dia
Nacional de Luta pelo
emprego e pelo Salário.

O ato foi realizado on-
tem (11) com o objetivo de
reafirmar o compromisso
de todos com a manuten-
ção dos empregos, dos sa-
lários e dos direitos dos tra-
balhadores.



Ministro Carlos Lupi estará no
sindicato nesta sexta-feira, dia 13

Nesta sexta- fe i ra
(13), o Ministro do Tra-
balho e Emprego, Car-
los Lupi, estará no Sin-
dicato dos Metalúrgicos
para uma reunião com
a diretoria e com os

movimentos sociais,
autoridades, políticos,
entre outros para discu-
tir o problema das de-
missões na região Sul
Fluminense.

Durante a visita do

ministro, a direção do
sindicato, a comissão de
fábrica e representantes
da Volks apresentarão o
programa de renovação
de frota nacional de ca-
minhões e ônibus.

A implantação do
programa, neste mo-
mento de crise, cumpri-
rá o papel de ajudar a
reaquecer a economia
e, assim, garantir os
postos de trabalho.

Entenda como funciona a Bolsa
Qualificação Profissional

Veja algumas informa-
ções sobre Bolsa Quali-
ficação Profissional:

 - A suspensão pre-
cisa ser estabelecida
em convenção ou acor-
do coletivo de trabalho,
com duração de dois a
cinco meses, e deverá
ser anotada na Cartei-
ra de Trabalho;

- Os cursos de qua-
lificação deverão ser
oferecidos pela empre-
sa, sem qualquer custo
para os trabalhadores;

A bolsa qualificação profissional para os trabalhadores com o contrato de trabalho suspenso é
uma alternativa para evitar as demissões dos trabalhadores neste momento de crise econômica.

A suspensão do contrato de trabalho está prevista na CLT, no artigo 476-A, que oferece uma pro-
teção aos trabalhadores, pois ao final do período  de suspensão do contrato o trabalhador tem
estabilidade de três meses.

- O benefício conce-
dido será pago nas
agências e correspon-
dentes bancários da
Caixa Econômica Fe-
deral;

- Se a empresa não
oferecer o curso de
qualificação ou se o
trabalhador, que tiver o
contrato suspenso, vol-
tar a trabalhar, o em-
pregador terá que efe-
tuar o pagamento dos
salários do período,
mais os encargos soci-

ais, e estará sujeito às
penalidades previstas
na legislação;

- Os trabalhadores
deverão ter uma fre-
qüência mínima de
75% nas atividades do
curso;

- Um ganho do sin-
dicato e dos trabalhado-
res é a complementação
do salário, que foi ga-
rantida no acordo, pois
a empresa não tem
obrigação de conceder
essa complementação,

que deve ter o valor de-
finido no acordo;

- Estão assegurados
todos os benefícios que
poderão ser conquista-
dos em razão da nego-
ciação da data-base,
como reajuste salarial e
benefícios e;

- Os cursos de qua-
lificação deverão ser
oferecidos pelo mesmo
tempo de suspensão do
contrato de trabalho.

Fonte: Ministério do
Trabalho e Emprego

O sindicato e a comissão de fábrica solicitaram à Volks urgência na manutenção das catracas na
portaria de entrada dos funcionários. As medidas já estão sendo tomadas para que o problema dos conges-
tionamentos nas catracas, nos horários de entrada e saída, sejam solucionados.

Catracas causam transtorno
Sindicato e comissão de fábrica pedem urgência na manutenção


