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TRABALHADORES DA FÁBRICA DA VOLKS
Novo horário para o 1° turno

A partir da próxima se-
gunda-feira, 25, os traba-
lhadores do 1° turno esta-
rão iniciando o seu turno de
trabalho meia hora mais
cedo, obedecendo ao se-
guinte horário:

6h às 15h48
O horário dos trabalhado-

res do segundo turno perma-

necerá o mesmo.
Haverá um intervalo de

30 minutos entre a saída do
primeiro turno e a entrada
dos funcionários do segun-
do turno.

A mudança no horário do
primeiro turno tem como ob-
jetivo evitar ao máximo a
prorrogação da jornada de
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Esgotadas todas as tenta-

tivas de negociação com as
demais empresas, que mos-
tram descaso com os traba-
lhadores e ainda não deram
sinal de vida.

Na próxima semana o Sin-
dicato programará paralisa-
ções relâmpago com os tra-
balhadores das empresas que
se recusam a iniciar as nego-
ciações.
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O Sindicato e a Avape se
reuniram na quarta-feira,
20, para entendimento e es-
clarecimento da pauta de
reivindicações.

Na reunião a empresa
marcou uma negociação
para a quarta-feira, dia 27 de
fevereiro, quando a empresa
apresentará uma proposta
para o Acordo Coletivo. O
Sindicato convocará dois tra-
balhadores para acompa-
nhar as negociaçõs.
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A direção do Sindicato se

reuniu com o representante da
empresa, que apresentou uma
proposta que prevê apenas um
reajuste salarial com base no
INPC e uma PLR com o mesmo
valor pago no ano passado, de
R$ 1.400,00.

Pode parecer piada, mas não é.
O Sindicato recusou a

proposta na mesa de nego-
ciação e espera que a em-
presa reflita e chame uma
nova rodada de negociações
com propostas que valori-
zem seus trabalhadores.

trabalho do segundo turno
em uma hora . O que tem
acontecido com frequência.

Se houver necessidade de
se recuperar a produção será
usado o intervalo de 30 mi-
nutos entre os turnos.

Lembrando que os traba-
lhadores serão avisados com
antecedência.
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PLR 2008 - R$ 1.240,00 + Absenteísmo (R$ 62,00) = R$ 1.302,00
Abono 44 horas - R$ 1.292,00
Antecipação do pagamento de 10 sábados de hora extra (OPCIONAL)
Antecipação da primeira parcela do 13° - (OPCIONAL)
Reajuste - INPC+2%   para salários até R$1.100,00 e
reajuste de INPC para salários acima de R$1.101,00
R$ 538,00 para salário inicial
R$ 559,00 - após 4 meses
R$ 591,00 após 10 meses
R$ 630,00 após 18 meses
Forma de Pagamento - 29/02 - Abono R$ 646,00
10/03 - 10 sábados de hora extra -
30/06 - Antecipação da primeira parcela do 13° - opcional
30/07 - 1ª parcela da PLR - R$ 620
30/08 - Abono - R$ 646,00
30/01/2009 - 2ª parcela da PLR - R$ 682,00

BBS: NOVA PROPOSTA
PARA ACORDO COLETIVO

Em negociação com o Sin-
dicato e comissão de traba-
lhadores, a empresa BBS
apresentou uma nova propos-
ta para o Acordo Coletivo dos
trabalhadores.

O Sindicato colocará a pro-

posta em votação, por escru-
tínio secreto, na sexta-feira
(22), a partir das 6h, na por-
taria da empresa.

A proposta da empresa ain-
da não contempla as reivindi-
cações dos trabalhadores.

Com o aumento do volume
de produção da fábrica, os
funcionários estão cada vez
mais sobrecarregados e a
empresa não paga um salá-
rio compatível com o esforço
de seus trabalhadores.

VEJA A PROPOSTA:

DIA 1º DE MARÇO, A PARTIR DAS 9 HORAS, NO
CAMPO DE FUTEBOL DA ÁREA DE LAZER DA EMPRESA

FESTIVAL DE FUTEBOL DE CAMPO DO
CONSÓRCIO MODULAR VOLKSWAGEN

Inscrições com a Comissão de Fábrica ou pelo e-mail: sindmetalresende@ig.com.br, até amanhã, dia 22.


