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TRABALHADORES DO CONSÓRCIO MODULAR

Sindicato negocia PLR
O Sindicato já realizou três

reuniões com a direção da em-
presa para estabelecer o crité-
rio da PLR 2008. E com a pers-
pectiva de dar continuidade no
crescimento do volume de pro-
dução da fábrica, que espera
chegar a 55 mil veículos este
ano de 2008, esta direção ini-
ciou as negociações com as em-
presas do Complexo Modular da
Volks apresentando as seguin-
tes propostas:

- Fim do teto do indicador de

produção que, como limitador
da PLR 2007, prejudicou o tra-
balhador, que ficou sem ganhar
de 4 a 5 pontos no valor rece-
bido.

- Crescimento na PLR 2008
maior que o INPC. Garantindo
um aumento real da PLR maior
que o de 2007.

- Manter a política de novas
contratações na empresa.

Além disso, as empresas do
Consórcio Modular propuseram
ao Sindicato discutir um pacote

com todos os ítens econômicos
deste ano, incluindo reajuste sa-
larial, abono de manutenção da
jornada de 44h até 2011, paga-
mento antecipado de dez sába-
dos de horas extras, além da dis-
cussão da PLR. (Veja abaixo o
quadro de proposta da empresa).

O próximo passo será a
votação, amanhã, a partir
das 14h30, por escrutíneo
secreto, para que os tra-
balhadores dêem a pala-
vra final.

Consórcio Modular propõe discutir
pacote econômico

PLR 2008: R$ 3.650 + 5% absenteísmo = R$ 3.832,50

Abono Manutenção Jornada 44h até Abril/2010 = R$ 2.000

Abono Manutenção Jornada 44h até Abril/2011 = R$ 2.000

10 sábados de horas extras a 75% pagos antecipadamente  (opcional)

Data Base: INPC + 2% aumento real (empregados com salários acima

de R$ 5.000 terão reajustes com limitador)

 FORMA DE PFORMA DE PFORMA DE PFORMA DE PFORMA DE PAAAAAGAMENTGAMENTGAMENTGAMENTGAMENTOOOOO:::::

11/02/2008: abono de R$ 2.000,00 +10 sábados

  de horas extras (opcional)

30/07/2008: 1ª parcela da PLR = R$ 2.400,00

28/11/2008: abono de R$ 2.000,00

30/01/2009: 2ª parcela da PLR = R$ 1.432,50

VEJAM AS PROPOSTAS DA EMPRESA:



Variação da PLR nos últimos 3 anos
ANO REAJUSTE Nº DE FUNCIONÁRIOS

2005 - 2006 5,10% 1.590 (dez. 2006)

2006 - 2007 4,83% 1.734 (dez. 2007)

2007 - 2008 12,30% 2.200 (até dez. 2008)

Veja os quadros com a propostaVeja os quadros com a propostaVeja os quadros com a propostaVeja os quadros com a propostaVeja os quadros com a proposta
de indicadores/2008de indicadores/2008de indicadores/2008de indicadores/2008de indicadores/2008

Eventos Pontos Valor ($)
0 5 183
1 2,5 91,25
2 0 0
3 -2,5 -91,25
4 -5 -182,5
5 -7,5 -273,75
6 -10 -365
7 -12,5 -456,25
8 -15 -547,50
9 -17,5 -638,75

10 -20 -730,00
11 -22,5 -821,25

12 ou + -25 -912,50

ABSENTEÍSMO

TERCEIRAS
Após concluída a negociação com o

Consórcio Modular da Volks, o
Sindicato vai iniciar as discussões com
as terceiras. E como tem sido a prática
deste Sindicato, os mesmos itens
negociados com o Consórcio Modular
serão levados para a mesa de
negociação com as terceiras.

Além do crescimento real do valor da PLR, houve também o
crescimento no número de trabalhadores.

PLR DA BBS
O Sindicato informa aos

trabalhadores da empresa BBS que
o saldo da PLR será pago na
próxima sexta-feira, conforme
reivindicação dos trabalhadores.

I N F O R M E

182,50


