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Uma quinta-feira abençoada
Depois da recusa da última proposta, em

votação, tivemos uma nova rodada de
negociação, em que a empresa ofereceu
somente 0,5% a mais de aumento real, e os
outros itens permaneceram como antes. A
proposta foi recusada pelo Sindicato em
mesa, por entender que ainda não estava
satisfatória.

Campanha Salarial 2012

-  Reajuste Salarial
INPC do período de maio/2011 a abril/2012, mais aumento real de 2%, a ser aplicado
em 01/05/2012.

-  PLR 2012
1,5 salário, com a garantia de um valor mínimo de R$ 5.100,00 caso as metas sejam
atingidas, mais 5% de absenteísmo, totalizando R$ 5.355,00. PLR igual para os
trabalhadores com jornada de 37 horas.

-  Abono de jornada de trabalho de 44 horas semanais de Maio/2013 a Abril/2014
R$ 2.200, pago integralmente em 20/04/2012.

-  Adiantamento do 13o salário
Opcional, no valor de 50% do salário, a ser pago em 20/04/2012.

VOTAÇÃO NA TERÇA-FEIRA, DIA 10 DE ABRIL DE 2012, A PARTIR DAS 6H!

Trabalhador, participe! A decisão é sua!

Depois de uma longa espera e várias
tentativas de reuniões,  as empresas
marcaram uma nova rodada de negociações
para a última quinta-feira, dia 05 de abril.

Desta vez,  conseguimos avanços significa-
tivos que vão ao encontro do anseio da
maioria dos trabalhadores.

Veja como ficou a nova proposta:

Dia 01/05 em Resende e dia 06/05 em Volta Redonda!
Sorteio de prêmios e automóveis! Atrações musicais!

Apenas para sócios do Sindicato. Filie-se e participe dessa festa!

Vem aí mais uma Festa do Trabalhador!



Todas as quartas, de 7h30 às 8h, na
Rádio Agulhas Negras (Am 640KHZ).

Participe! ( 24) 3355-0733 ou
agulhasnegrasam@resenet.com.br

Programa A VOZ
DO METALÚRGICO

Uma realização do Sindicato dos
Metalúrgicos.

Indicadores de PLR para 2012

Indicador Objetivo Pontos
Produção BU 60.350 60
Audit Delivery 1,5 7
Audit Worker Leve 1,5 7
Audit Worker Pesado 1,5 7
Audit Constellation 1,3 7
VDA 92 12

Os indicadores de PLR foram alterados para se adaptarem ao atual momento da
empresa, para que os trabalhadores não sejam penalizados no fechamento de PLR.
Se o volume de produção de 60.350 for ultrapassado, para cada mil carros a mais a
PLR sofrerá um aumento de dois pontos.

Atenção, Terceiras do
Consórcio Modular

Como foi noticiado no último boletim, o Sindicato
solicitou a abertura das negociações com as terceiras.
Algumas empresas responderam e já estão marcando
as reuniões para esta semana. Nem começamos a
negociar, e eles já começaram a colocar dificuldades
para atendimento das reivindicações dos trabalhadores.
É aí que o bicho pega...

Continuam chegando ao Sindic-
ato reclamações em relação ao
tratamento de alguns líderes e coor-
denadores para com os trabalha-
dores. Eles estão se sentindo humi-
lhados e ameaçados por pessoas
despreparadas para tal função.

Ser líder não é ser jagunço nem
carrasco.

Continua o assédio moral


