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Sindicato conquista reajuste salarial
e melhoria no plano de saúde

Em reunião realizada
nesta quarta-feira, dia 30,
o sindicato conquistou um
reajuste salarial e a me-
lhoria do plano de saúde
dos trabalhadores da BBS.

Ao tomar conhecimen-
to da mudança nas tabe-
las de horários a direção

do sindicato se reuniu com
os representantes da BBS,
pois recebemos informa-
ções da preocupação dos
trabalhadores, pois  a im-
planação do novo horá-
rio levaria à redução das
horas extras e, com isso,
do ganho mensal.

A mudança é uma
prerrogativa da empre-
sa, que alegou que em
função da implantação
do terceiro turno não
poderia continuar com
o horário praticado atu-
almente.

O sindicato discutiu

Sindicato garante manutenção de
postos de trabalho em Resende

- Aumento do piso admissional para R$600,00;
- Reajuste de 6% limitado ao valor de R$1.500,00 e;

- Mudança do plano de saúde da operadora atual para  a Unimed com atendimento no Rio de Janeiro e São Paulo.

Ao tomar conheci-
mento de uma decisão
judicial com relação a
AVAPE, o sindicato pro-
curou a direção da Vo-
lks para mais esclareci-
mentos.

A direção da Volks in-
formou ao sindicato que
a decisão poderia levar

à transferência de 700
postos de trabalho de
Resende para São Paulo.
Preocupados com isso, a
direção do sindicato ini-
ciou uma discussão com
a Volks e o poder públi-
co para que buscássemos
uma proposta de consen-
so que garantiria a ma-

nutenção desses empre-
gos em Resende.

Essa semana consegui-
mos chegar ao entendimen-
to que garantisse os empre-
gos já existentes e a gera-
ção de novos empregos.

Essa é mais uma vitó-
ria do sindicato na luta
pelos trabalhadores.

Transferência de empresa causaria  cerca de 700 demissões

O sindicato convoca
os trabalhadores  para
reunião que será reali-
zada na próxima segun-
da-feira, dia 4, às 16h
e às 17h30 na porta-
ria de funcionários, quan-
do vamos discutir o   acor-
do coletivo 2008/2009.

É importante que
todos  participem, pois
a mobilização fortale-
ce o sindicato nas ne-
gociações.

Racing

com os representantes
da BBS uma proposta
de compensação fi-
nanceira para reduzir
esta perda.

Após a reivindicação
do sindicato a empresa
apresentou uma propos-
ta. Veja a proposta:
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