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Na pauta do trabalhador:
PLR e aumento salarial

Informativo Semanal do Sindicato dos Metalúrgicos da Região Sul Fluminense

Após a retomada das atividades do Consórcio Modular em Resende, com várias notícias boas
como aumento no volume de produção, gerando várias contratações, foram noticiados novos
investimentos na planta da MAN. Alguns eventos políticos anunciaram também a criação de
projetos que resultarão em mais desenvolvimento econômico e geração de renda para o Sul

Fluminense. Diante deste quadro positivo, o sindicato iniciou as negociações com as empresas
do Consórcio e, após várias reuniões e impasses, juntamente com representantes da empresas e
a comissão de fábrica elaboraram algumas propostas (no verso) que estão sendo trazidas aos

companheiros para serem analisadas e votadas amanhã durante a assembléia dos trabalhadores.
A votação será por escrutínio secreto a partir das 13 horas,

na portaria de entrada dos funcionários.

CONSÓRCIO MODULAR MAN

Novos investimentos na Região

No último dia 14/1, durante  ceri-
mônia realizada no Palácio Laranjei-
ras, no Rio, a MAN Latin America,
anunciou oficialmente a abertura de
700 novos postos de trabalho em sua
fábrica de Resende, com a implanta-
ção do 3º turno de trabalho.

Estiveram presentes na cerimônia,
o governador Sérgio Cabral e o presi-

dente da empresa, Roberto Cortes,
que anunciaram o aumento da capa-
cidade de produção da empresa para
72 mil veículos/ano. Além disso, a
montadora informou que irá acelerar
o projeto de produção da nova gera-
ção de caminhões extra-pesados MAN
em uma nova linha de produção da
unidade de Resende.
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Diretor da Comunicação: Carlos Pinho
Jornalista responsável:

Beth Rezende (MTb 25965/RJ)

Jornal do Sindicato dos Trabalhadores Metalúrgicos do Sul Fluminense.
Rua Gustavo Lira, 9, Centro - Volta Redonda
CEP.: 27280-253 - Telefax: (24) 2102-2800

A base de cálculo para definição do valor de PLR/
2010 será de um salário e meio, limitado a R$ 6.300
(seis mil e trezentos reais), ficando garantido a todos um
mínimo de R$ 4.200 (quatro mil reais). Sendo a primeira
parcela a ser paga até 30/7/2010, no valor de R$ 2.000
(dois mil reais). É importante ressaltar que este valor
poderá ser acrescido de 5%, conforme tabela de absen-
teísmo. (Veja abaixo e ao lado os indicadores).

VEJAM AS PROPOSTAS DO CONSÓRCIO MODULAR
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Dentro desta tabela, ultrapassando o indicador da pro-
dução (59.960), a cada mil carros produzidos a mais, a
PLR será acrescida de mais dois pontos.

Para os empregados mensalistas a definição do valor
final a ser pago será com base no alcance das metas
gerais (produção, produtividade, Audit e VDA) e de um
objetivo individual a ser definido com a chefia. Nesse
caso os objetivos gerais terão um peso de 70%, enquan-
to que os individuais terão um peso de 30% sobre o
valor final.

>>100% do INPC acumulado no período de maio/2009 a abril/2010, aplicado em
01/5/2010 sobre os salários de 30/4/2010.
>>Aumento real de 3%, a ser aplicado da seguinte forma:
- 2% a partir de 1º de fevereiro próximo, calculado sobre os salários de 31/1/2010. E o
restante, completando os 3% do aumento real, deverá ser pago a partir de 1/5/2010.
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A 1ª parcela do 13º salário, equivalente a 50%
do salário do colaborador, será pago no dia 12 de
fevereiro.

O trabalhador que não deseje receber a anteci-
pação deverá comunicar ao setor de Recursos Hu-
manos até o próximo dia 28/1, quinta-feira.

Será antecipado o pagamento de oito sábados e
dois feriados de horas extras (dias 21, Tiradentes e
23/4, São Jorge). O pagamento será no próximo dia
12 de fevereiro aos empregados horistas do 1º e 2º
turnos ligados à produção.

O trabalhador que não deseje receber a antecipa-
ção deverá comunicar ao setor de Recursos Huma-
nos até o próximo dia 28/1, quinta-feira.
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