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PLR, abono de jornada, reajuste salarial e sábado de hora extra
mencionado acima;

- Reajuste salarial: 100% do
INPC de maio/10 a abril/11 mais
aumento real de 1,5%, a ser
aplicado em 01/05/2011;

- Abono para manutenção de
jornada de trabalho de 44 horas
semanais, nas seguintes bases:
R$ 1.700,00 a serem pagos em
28/02/2011, referente ao período
de maio/2011 a abril/2012, e
R$ 1.700,00 a serem pagos com
a 2ª parcela da PLR em 30/01/
2012, referente ao período de
maio/2012 a abril/2013,
totalizando R$ 3.400,00.

Como já era esperado pelos tra-
balhadores, estes foram os pontos dis-
cutidos com os módulos para reno-
vação do acordo coletivo deste ano.

Depois que nos mostraram os
indicadores de produção para
2011 e, ainda, fizeram uma apre-
sentação do que pode acontecer
nos próximos anos, o sindicato e a
representação de empregados
solicitaram que fosse feita uma
proposta contendo todos os itens
econômicos do acordo coletivo. Ao
final de três reuniões, os represen-
tantes dos módulos fizeram a se-
guinte proposta:

- 10 sábados de horas extras
com adicional de 75%, a serem
pagos antecipadamente em
02/03/2011 aos empregados
ligados à produção do 1º e 2º
turnos;

- PLR: 1,5 salários, com
limitador mínimo de R$ 4.400,00
e máximo de R$ 6.400,00; sendo
que a 1ª parcela deve ser paga
em 29/07/2011, no valor de 50%
do valor final estimado, e a 2ª
parcela, em 30/01/2012;

- Os empregados de jornada de
trabalho de 37 horas semanais
terão direito a 84,09% do valor

A MAN Latin America, fabricante
dos caminhões e ônibus Volkswagen,
comemorou, no dia 03/02, a
produção de seu 600.000º veículo,
em quase 30 anos de operações. É
um recorde histórico de produção.
O modelo foi um VW 24.250 6X2.

O mês de janeiro já demonstra
que 2011 será positivo. Foram pro-
duzidas, em Resende, 5.640 uni-
dades. No mercado doméstico, a
empresa comercializou 6.467
caminhões e ônibus – o melhor mês

MAN Latin America comemora produção de 600 mil
caminhões e ônibus Volkswagen

de janeiro de sua história. Também
foram exportados 671 veículos,
totalizando 7.138 veículos vendidos
em um único mês.

Em 2010, a empresa fechou o ano
com 68.026 unidades, incluindo os
kits enviados para montagem final
no México e na África do Sul. O
resultado superou em 50% os
números de 2009 (45.469 veículos).
A empresa chegou à liderança
brasileira em vendas de caminhões
acima de cinco toneladas pelo oitavo

ano consecutivo, além de manter-se
na vice-liderança no mercado de
ônibus desde 1993.

 A fábrica de Resende foi
inaugurada em 1º de novembro de
1996, montando apenas um cami-
nhão por dia. Hoje, saem diaria-
mente da linha de montagem 300
caminhões e ônibus da marca
Volkswagen, graças ao Consórcio
Modular.

Parabéns  a empresa e seus
trabalhadores pelo resultado!



BBS 1
Segundo denúncias que

chegaram ao Sindicato, os
coordenadores da BBS fazem
constantes ameaças aos
trabalhadores que já estão
trabalhando no l imite, em
função da falta de funcionários,
que são em número menor do
que o necessário. Os chefes da
BBS não podem ter uma postura
de capatazes, pois a época da
escravidão já passou.

BBS 2
Recebemos também reclama-

ções em relação à segurança dos
trabalhadores do terceiro turno,
que estão tendo que fazer força
em excesso. Às vezes, eles têm que
trabalhar dobrado devido à falta
de pessoal, e, o que é pior,
determinadas condições inseguras
acabam fazendo os trabalhadores
cometerem atos inseguros.
Trabalhadores estão operando
empilhadeiras sem serem classifi-
cados para a função.

No final, a corda sempre arre-
benta do lado mais fraco.

Todo cuidado é pouco!

Qualitec

Os trabalhadores que fazem
o retrabalho no pátio estão fri-
tando no sol quente. Com o
calor que tem fei to, esses
trabalhadores estão sofrendo as
conseqüências da demora na
solução do problema, que já
foi encaminhado à empresa
pelo Sindicato.

Chapa quente no
retrabalho

Terceiras do Consórcio Modular

Sindicato exige mudança na tabela do
Imposto de Renda

Veja abaixo o porquê da neces-
sidade do reajuste da tabela. É por
esses motivos que o poder de com-
pra dos trabalhadores vai ficando

cada vez mais achatado.
Lutamos pelos reajustes salariais

com aumento real, e o governo,
em seguida, já quer nos tirar.

- A correção pela inflação das
faixas de rendimento sobre as
quais incidem as alíquotas do
Imposto de Renda evita maiores
perdas para o contribuinte.
- Sem essa correção, o
trabalhador paga um Imposto de
Renda cada vez maior em relação
à proporção de seu salário.
- Em 1995, o governo acabou
com a correção automática da
tabela, alegando que a inflação
estava sob controle.
- A tabela ficou congelada até
2001; depois ocorreram reajustes
abaixo da inflação.
- Nos anos de 2007 a 2010, o
governo Lula adotou a correção

da tabela em 4,5%; esse
compromisso acabou em
dezembro.
- A perda acumulada desde
1995, quando não havia política
de correção da tabela, é de 64%.
- Ao não reajustar a tabela do IR,
o governo reforça seu caixa.
- Para a declaração do IR que
será feita em abril, o
contribuinte usará a tabela do
ano calendário 2010, reajustada
em 4,5%.
- Se o governo não reajustar a
tabela em 2011, o contribuinte
pagará mais imposto e sentirá a
perda na declaração que fará em
2012.

Programa feito para os trabalhadores denunciarem, ao
vivo, as irregularidades nas empresas, além de ficarem

informados sobre assuntos do dia-a-dia.
Todas as quartas, de 7h30 às 8h, na Rádio Agulhas Negras (Am 640KHZ).

Contato pelo telefone -  24 3355-0733 ou pelo email:
 agulhasnegrasam@resenet.com.br

Uma realização do Sindicato dos Metalúrgicos.

A VOZ DO TRABALHADORA VOZ DO TRABALHADOR

O sindicato encaminhou solici-
tação para que se iniciem já as
negociações com as empresas ter-

ceiras. Serão negociados com as
terceiras os mesmos pontos que estão
sendo negociados com os módulos.

Os trabalhadores da Qualitec es-
tão preocupados, já que a empresa
perdeu o contrato. Até agora, o
Sindicato não foi oficialmente
comunicado sobre essa transição.

Esperamos que tanto a MAN
quanto a Qualitec, e também a
empresa vencedora, tenham bom
senso e não dêem prejuízo aos
trabalhadores.


