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Negociação coletiva desemperra e empresas apresentam proposta
Nesta quinta feira (22/03/2012) as

empresas do Consórcio Modular apresenta-
ram sua proposta para renovação do
Acordo Coletivo de Trabalho. Depois de
várias tentativas de negociação, sem
sucesso por conta do atual quadro do
mercado de caminhões, ficamos preocupados
com o desfecho do nosso acordo.

Chegamos a recusar uma proposta em
mesa e pedimos que não fosse levado em

Campanha Salarial 2012
conta apenas o momento atual, mas
também todos os anos anteriores, e que a
empresa reconhecesse o esforço e a
colaboração dos companheiros para o
sucesso desta fábrica, que com certeza, vai
completar dez anos de liderança no
mercado.

Depois de quase 5 horas de reunião,
concordamos em levar a proposta
apresentada para votação dos trabalhadores.

Veja abaixo a proposta apresentada pelas empresas:

PLR 2012
1,5 salário, com a garantia de um valor mínimo de R$ 5.000 atrelado aos indicadores

de produção e qualidade;
Pagamento de PLR para trabalhadores com jornada de 44 horas:
1ª Parcela: 50% do salário ou o mínimo de R$ 2.500 em 30/07/2012
2º Parcela: Saldo conforme resultado em 30/01/2013
Pagamento de PLR para trabalhadores com jornada de 37 horas:
1ª Parcela: 50% do salário ou o mínimo de R$ 2.250 em 30/07/2012
2º Parcela: Saldo conforme resultado em 30/01/2013

Reajuste Salarial
INPC do período de maio/2011 a abril/2012, aplicado em 01/05/2012 sobre os

salários de 30/04/2012.
Aumento real de 1%, a ser aplicado em 01/05/2012.

Abono de jornada de trabalho de 44 horas semanais de Maio/2013 a Abril/2014
R$ 2.100, sendo: R$ 1.200,00 em 05/04/2012, e R$ 900,00 em 14/12/2012

VOTAÇÃO SEGUNDA-FEIRA, DIA 26 DE MARÇO DE 2012, À PARTIR DAS 6H!

Estamos fazendo a nossa parte, faça também a sua: participe, VOTE!



Festa do
Trabalhador
O Sindicato dos Metalúr-

gicos,  jun to com outros
sindicatos e a prefeitura de
Resende, está preparando
uma grande festa para o Dia
do Trabalhador, com shows,
prêmios, brinquedos, e muita
diversão para os trabalha-
dores da região das Agulhas
Negras e suas famílias!

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

O Sindicato já está solicitando às empresas a abertura das
negociações para renovação do Acordo Coletivo. Se com os
Módulos as coisas já estão difíceis, podemos presumir que,
com as empresas terceirizadas, as dificuldades poderão ser
maiores. Mas, é bom lembrar que, sem as terceiras, a linha
não roda! Eles que se preparem para as negociações e não
venham de blá, blá, blá...


