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Com o cumprimento das me-
tas e um volume de produção
acima do previsto, no ano de
2010, os trabalhadores do
Consórcio Modular não só ba-

Trabalhadores do
Consórcio batem as

metas e faturam
mais R$ 600 na PLR

teram as metas como a ultra-
passaram, garantindo um adi-
cional de R$ 600,00.

A PLR foi negociada, junto com
a comissão, em R$ 4.000,00 e

fechará em R$ 4.600,00 com o
fechamento das metas em 115
pontos. Veja abaixo a tabela
com os valores apurados e de
absenteísmo:

Jornada de 44 horas
Valor para 100% das metas: R$ 4.000,00

Valor final: R$ 4.600,00
Antecipação em 30/7/2010: R$ 2.000,00

Pagamento final em 28/1/2011: R$ 2.600,00

Jornada de 37 horas
Valor para 100% das metas: R$ 3.363,64

Valor final: R$ 3.868,18
Antecipação em 30/7/2010: R$ 2.000,00

Pagamento final em 28/1/2011: R$ 1.868,18

Em 2010, a fábrica de Resende (RJ) produziu 68.002 unidades, um crescimento de 50% em relação
ao volume de 2009.  E os licenciamentos garantiram a liderança em vendas de caminhões acima de
cinco toneladas pelo oitavo ano consecutivo.

Com isso, as perspectivas para 2011 são as melhores, de uma produção ainda maior, o que significa
uma PLR muito melhor para os trabalhadores.



Agora, as mulheres metalúrgicas podem contar com o
serviço especializado do Sindicato dos Metalúrgicos do Sul
Fluminense. É só procurar o sindicato e falar com a res-
ponsável pelo serviço, Maria Conceição dos Santos.

Sabemos que algumas empresas não contemplam as
mulheres em sua estrutura e, às vezes, faltam banheiros,
vestiários e etc.

Ou até mesmo em casos de assédio moral, sexual e outros
tipos de violência.Por isso, não se omita. Em casos de vio-
lência, de qualquer tipo, procure ajuda.

A Secretaria da Mulher está funcionando:
Em Volta Redonda 2ª feira, no horário 8h às 17h. Resende:

4ª feira, no horário de 8h às 17h. Barra Mansa: 3ª feira, no
horário de 8h às 12h.

Secretaria da Mulher:
a serviço das mulheres

metalúrgicas

Sindicato oferece
atendimento jurídico

gratuito para os
metalúrgicos

O sindicato oferece aos trabalhadores metalúr-
gicos o atendimento jurídico gratuito nas sedes e
subsedes.

A equipe de advogados é especializada em direi-
to trabalhista e previdenciário e está apta a atender
os trabalhadores na garantia de seus direitos.

Veja os dias e horários:
Resende: Segundas, terças e quartas de 8h30

às 12h.
Barra Mansa: Segundas e terças de 8h às 12h,

as quartas de 8h às 17h e as quintas de 8h às 12h.

Federação e sindicato
entram com processo

para garantir
reajuste na tabela

do imposto de
desconto do IR

A Federação dos Metalúrgicos do
Estado do Rio entrará, hoje (18), com
processo na Justiça federal, no Rio
de Janeiro, em seu nome e em nome
dos sindicatos filiados, inclusive do
Sindicato dos Metalúrgicos do Sul
Fluminense, contra a União Federal
para cobrar a correção da tabela do
imposto de renda, ou seja, o Gover-
no não reajustou a tabela de cobran-
ça do imposto de renda, exemplo:
um trabalhador que estava ganhan-
do um salário de R$ 1.499,15 esta-
va isento pela tabela antiga, e hoje

O sindicato está criando esse
espaço para dar ainda mais
voz as reclamações dos traba-
lhadores ddo Consórcio Modu-
lar e demais empresas de Re-
sende.

Se você, trabalhador, tem al-
guma denúncia, reclamação,
sugestão ou crítica, procure o
seu sindicato ou ligue para
3360-9895.

A sua denúncia será apura-
da e publicada no boletim.

Faça a sua parte e colabore
para que as suas reivindica-
ções sejam atendidas.

aquele que está ganhando de R$
1.499,16 a R$ 2.476,75 terá des-
contado 7,5% do IR.

Isto significa que quem teve um au-
mento de apenas R$ 0,01, passou a
ter o desconto de 7,5%.

O processo é para obrigar que a
tabela do IR seja reajustada em, pelo
menos, 6,4652%, o que garante a
isenção do pagamento desse percen-
tual a um maior número de trabalha-
dores, sob pena de ser uma grande
injustiça cometida contra os trabalha-
dores.


