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Consórcio Modular
apresenta nova proposta
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Após uma negociação que só terminou às 20h de ontem (dia 22), o sindicato conseguiu
que as empresas do Consórcio Modular apresentassem uma proposta com avanços signifi-
cativos, como na PLR e no pagamento imediato do abono. Outro avanço conquistado foi
para os trabalhadores do terceiro turno.

Além dos feriados de hora extra e o adiantamento do 13° opcionais, os trabalhadores do
terceiro turno receberão um abono.

A proposta avançou e, agora, cabe aos trabalhadores garantir esse conquista.
A votação será amanhã (dia 24), a partir das 6h.

- Reajuste salarial: INPC + aumento real de
2%, a partir de 01/05/201;
- Abono para jornada de trabalho de 44 ho-
ras até 2013: R$ 4.000,00 pagos em 04/03/
2011
-10 sábados de horas extras com adicional
de 75% pagos antecipadamente em 04/03/
2011  aos trabalhadores do 1º e 2º turnos (op-
cional)
- 7 feriados de horas extras com adicional de
100% pagos antecipadamente em 04/03/
2011aos empregados do 3º turno (opcional)
Importante: para esses adiantamentos, em épo-
ca de férias, o empregado não sofrerá desconto
caso ocorra um sábado ou domingo de horas
extras
 - PLR: 1,5 salários, com limitador mínimo de
R$ 4.800,00 e máximo de R$ 6.700,00 mais
5% de acordo com o absenteísmo, totalizando R$
5.040,00 e R$ 7.035,00
1ª parcela a ser paga em 30/07/2011, no va-
lor de 50% do valor final estimado
2ª parcela a ser paga em 30/01/2012
Os empregados de jornada de trabalho de 37
horas semanais terão direito a 90% dos valores
mencionados acima, mais um abono de R$

700,00 em 04/03/2011
 - Pagamento da 1ª parcela do 13º salário
(opcional) em 04/03/201.

 COM ESSA PROPOSTA OS TRABALHADO-
RES PODERÃO RECEBER NO DIA 04/03/
2011 OS SEGUINTES VALORES:
1º E 2º TURNOS:
- Abono de R$ 4.000,00
- 1ª parcela do 13º salário (opcional)
- 10 sábados de horas extras (opcional)
3º TURNO:
- Abono de R$ 1.900 (somente trabalhado-
res de 44 horas)
- Abono de R$ 700,00 (somente trabalhado-
res de 37 horas)
- 1ª parcela do 13º salário (opcional)
- 7 feriados de horas extras (opcional)

VOTAÇÃO
AMANHÃ,
A PARTIR
DAS 6H

PARTICIPEM!



Caminhões chineses Sinotruk co-
meçam a ser vendidos de forma es-
truturada no mercado brasileiro.
Rede autorizada começa a operar
neste mês. A marca, ano passado,
emplacou no Brasil um total de 201
caminhões. Trata-se de 0,13% de
participação no mercado que absor-
veu um total de 157.633 caminhões.

“Nosso caminhão chega a cus-
tar R$ 100 mil menos que um si-
milar brasileiro”, diz representante
da Sinotruk.

Fonte: Jornal do Comércio

Rede
autorizada
vai vender
caminhão

chinês

As empresas
terceiras que se

preparem
Como já haviamos informado,

o sindicato solicitou das terceiras
que iniciassem as negociações
para o acordo coletivo 2011/
2012.

Até agora tivemos contato de
algumas empresas, mas nenhuma
delas abriu as negociações com
propostas. Isso não é de se estra-
nhar, já que as empresas sempre
aguardam o fim das negociações
com as empresas do Consórcio
para se manifestarem.

O objetivo do sindicato é dis-
cutir com as terceiras todos os itens
negociados com o Consórcio Mo-
dular. Queremos atingir valores
não inferiores a 70% do que foi
conquistado para os companhei-
ros dos Módulos.

Esperamos que as empresas
venham para as negociações o
mais rápido possível, afinal de
contas, todos são responsáveis
pelo produto final nesta fábrica,
os caminhões e ônibus.

Os trabalhadores estão recla-
mando que os bebedouros na
portaria de entrada de funcio-
nários não estão dando conta.

Após reclamarmos da neces-
sidade de aumentar o número
de bebedouros, foi instalado
mais um, que continua não dan-
do conta já que, às vezes, outro
está parado.

Fica aqui o nosso pedido
para que a empresa aumente o
número de bebedouros.

Bebedouro na
portaria de entrada

de funcionários

Feito para os trabalhadores denunciarem, ao vivo,
as irregularidades nas empresa, além de  ficarem

informados com 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.

Programa A VOZ DO
METALÚRGICO

E a China vem com tudo...

Não lute sozinho: sindicalize-se


