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BMB apresenta proposta
para acordo coletivo
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Após a última votação
realizada, que resultou em
um empate, o sindicato
convocou assembléia para
o dia 11, onde estaríamos
discutindo com os traba-
lhadores o impasse no
acordo coletivo e delibe-
rando as próximas ações.

Votação hoje, de 17h às 18h
A empresa BMB, ci-

ente dessa assembléia,
chamou o sindicato
para uma rodada de
negociação e apresen-
tou duas propostas que
serão colocadas em vo-
tação hoje, no horário
de 17h às 18h, na por-

taria da empresa.
Ressaltamos que o sin-

dicato e a comissão bus-
caram o máximo nas ne-
gociações, priorizando,
através do entendimento
e diálogo, garantir que o
acordo coletivo traga
além do reajuste salarial

com ganho real, melho-
rias e mais benefícios.
Lembramos que a dire-
ção do sindicato continu-
ará acatando a decisão
dos trabalhadores. Somos
os interlocutores da von-
tade e reivindicações dos
trabalhadores.

 - Reajuste salarial de 8% retroativo à 1° de maio;
- Cesta básica no valor de R$ 70,00 para os

trabalhadores que tiverem ao final de 30 dias,
pelo menos 15 horas extras e;

- Plano de saúde - a empresa pagará o valor
de 35% do plano de saúde para os dependentes
legais do trabalhador (cônjuge e filhos).
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 - Reajuste salarial de 8% retroativo à 1° de maio;
- Abono salarial no valor de R$ 300,00 para

trabalhadores com contratação até 30/04/08. E os
contratados a partir de 01/05/08 receberão o va-
lor de R$ 150,00. O pagamento do abono será
efetuado até dia 30/07;

- Antecipação de primeira parcela de décimo ter-
ceiro a partir de agosto (Opcional).

O serviço de orientação e assistência ju-
rídica, social e psicológica às mulheres me-
talúrgicas e dependentes de metalúrgicos
já está em funcionamento.

O atendimento em Resende acontece
toda a terça-feira, no horário de 8h às 17h.


