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Companheiro, você tem direito a PLR 
Atenção, companheiros que trabalham em 

empresas do setor de funilaria e pintura: vocês 
têm direito a PLR (Participação nos Lucros ou Re-
sultados).

O acordo de PLR foi assinado na Campanha 
Salarial 2017 e define o seguinte:

• Para as empresas com até 50 trabalhadores, e 
desde que for atingida a meta estabelecida, o va-
lor a ser pago é de R$ 970,00, divididos em duas 
parcelas de R$ 485,00. A primeira delas deve ter 
sido paga em 5 de março e a segunda, até o dia 5 
de setembro de 2018.

• As empresas com mais de 50 trabalhadores de-
vem negociar com o Sindicato.

Meta
É o absenteísmo, ou seja, o número de faltas 

não justificadas de cada trabalhador, no período 
de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2017. Os va-
lores a serem pagos serão proporcionais a meta 
que cada um atingir:

nº de faltas não 
justificadas

% do valor da PLR 
a ser recebida pelo 

trabalhador

Até 2 faltas
Até 4 faltas
Até 6 faltas
Até 8 faltas
Até 10 faltas

A partir de 10 faltas

100%
80%
60%
40%
20%
0%

Trabalhadores demitidos receberão de forma 
proporcional, na base de 1/12 por mês trabalhado, 
contando a partir de 15 dias de trabalho.

Trabalhadores afastados por acidente de tra-
balho, doença ocupacional e doenças crônicas 
têm direito a 100% do valor da PLR.

Fique atento: se você não recebeu a primeira parcela, denuncie ao 
Sindicato. Procure a sede/ subsedes, os diretores nas fábricas ou mande 

mensagem para o Whatsapp Sindmetal (11) 9-6078-0209
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VTfique sócio

Fortaleça a luta por seus direitos: fique sócio!
O acordo que possibili-

ta o pagamento da PLR é o 
resultado da luta na Cam-
panha Salarial 2017, uma 
luta organizada pelo seu 
Sindicato. Por trás dela está 
uma ampla estrutura, com-
posta pela diretoria, jurí-
dico, comunicação, que se 
desdobram em assembleias 
de mobilização, assessoria 
técnica e materiais de co-
municação para esclarecer 
a categoria sobre seus direi-
tos e mobilizar.

Para isso tudo funcionar 
é indispensável que cada 
companheiro e companhei-
ra fique sócio do Sindicato e 
ajudem a manter o seu ins-
trumento de luta. 

Só para sócios – 
Além disso, o Sindicato ofe-
rece inúmeros benefícios 
aos sócios: colônia de férias 
em Caraguatatuba, Metal-
clube, Metalcamp, descon-
tos junto a parceiros como 
Cinemark, faculdades, colé-
gios e serviços. 

Outra vantagem é a Si-
coob Credmetal, a nossa 
cooperativa de crédito. Já 
pensou em finalmente pa-
gar aquelas dívidas que ti-
ram o sono? A Credmetal te 
ajuda, com crédito barato, 
os juros são muito menores 
que os dos bancos.

Os sócios também têm 
assessoria para entrada na 
aposentadoria. Mantemos 
convênio com o INSS, o que 
proporciona entrada no be-
nefício via Internet, de for-

ma rápida e prática. Com 
isso, a aposentadoria sai, li-
teralmente, de um dia para o 
outro, sem filas e burocracia. 

A nossa estrutura tam-
bém está disponível para 
prestar todo o auxílio ao tra-
balhador vítima de doença 
ocupacional ou acidente de 
trabalho e para aqueles que 
precisam recorrer à Justiça 
para garantir seus direitos.

Então, venha para o 
Sindicato: fortaleça a luta e 
usufrua de nossos serviços.

Em Osasco, Metalclube oferece academia e piscinas para os sócios Sócios têm assessoria para dar entrada em sua aposentadoria


