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Sindicato realizará nova votação

Informativo Semanal do Sindicato dos Metalúrgicos da Região Sul Fluminense

CONSÓRCIO MODULAR MAN

Desde a recusa da última propos-
ta, o sindicato e a Comissão de Fá-
brica vêm insistindo com as empre-
sas para que voltassem à mesa de
negociação. Na última sexta-feira, foi
iniciada uma conversa e foi traduzi-
do às empresas o sentimento e a
necessidade dos trabalhadores.

Os representantes das empresas
insistiram em não mais negociar nes-
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A base de cálculo para definição
do valor de PLR/2010 será de um sa-
lário e meio, limitado a R$ 6.300 (seis
mil e trezentos reais), ficando garanti-
do a todos um mínimo de R$ 4 mil
(quatro mil reais). Sendo a primeira
parcela a ser paga até 30/7/2010, no
valor de R$ 2 mil (dois mil reais). É
importante ressaltar que este valor po-
derá ser acrescido de 5%, conforme
tabela de absenteísmo. (Veja abaixo e
ao lado os indicadores).
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INPC + 3%, o que
significa um aumento

acima de 7%

Dentro desta tabela, ultrapassando o
indicador da produção (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 alcan-
ce das metas gerais (pro-
dução, produtividade, Au-
dit e VDA) e de um obje-
tivo individual a ser defi-
nido com a chefia. Nesse

caso os objetivos gerais terão um
peso de 70%, enquanto que os indi-
viduais 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 sa-
lários de 30/4/2010.
>>Aumento real de 3%, a ser
aplicado da seguinte forma:
- 2% a partir de 1º de fevereiro próxi-
mo, calculado sobre os salários de
31/1/2010. E o restante, completan-
do os 3% do aumento real, deverá
ser pago junto com o INPC, a partir
de 1/5/2010.

te momento. Após muita insistência
por parte sindicato e da Comissão
de Fábrica, eles concordaram em re-
alizar uma reunião. O que aconteceu
hoje, às 8h, quando insistiram na
posição de que não tinham mais
como aumentar os números já apre-
sentados. Mas, depois de mais de
três horas em reunião, acabaram con-
cordando em fazer um adiantamento

de R$ 1 mil, agora, para o próximo
dia 12/2, inclusive para os novatos
do 3º turno.

Como existe um dado novo na pro-
posta (adiantamento de R$ 1mil), o
sindicato estará levando à apreciação
dos trabalhadores, amanhã, dia 9, a
partir das 13 horas, na entrada dos
funcionários, quando será realizada
uma votação por escrutínio secreto.

1ª Parcela do 13º
salário (opcional)
Antecipação de 8

sábados e 2 feriados
(opcional)

Veja a proposta:
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