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MA apresenta proposta de
acordo coletivo 2009/2010
Em reunião com o sindicato, os representantes da MA apresentaram proposta para o acordo coletivo

2009, com manutenção das cláusulas dos acordos anteriores. Mesmo com a atual conjuntura, o sindicato
não abrirá mão de reajuste salarial, PLR, dos direitos conquistados pelos trabalhadores e a garantia

do emprego. A votação, por escrutínio secreto, será realizada na quarta-feira, a partir de 5h30, na
portaria da empresa. Veja a proposta apresentada:

PRÓXIMO PASSO:
NEGOCIAÇÃO  COM A BENTE-

LER NA QUINTA-FEIRA (2)

REAJUSTE SALARIAL - INPC pleno do período de maio de 2008 a abril de 2009;
TICKET ALIMENTAÇÃO - reajustado pelo INPC mais 1%;
AUXILIO MATERIAL ESCOLAR -  reajustado pelo INPC mais 1% e;
PPR - R$ 3.000,00 com antecipação de R$ 1.500,00 com pagamento até o dia 15 de abril.

Diretor da Comunicação:
Carlos Pinho

Jornalista responsável:
Beth Rezende (MTb 25965/RJ) e Thais Soares

Jornal do Sindicato dos Trabalhadores Metalúrgicos
de Volta Redonda e Região Sul Fluminense.

Rua Dr. Tavares, 130, Centro - Resende
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Governo anuncia pacote de medidas
de estímulo à economia do país

O governo federal
anunciou nesta segunda-
feira (30) um pacote de
medidas para estimular a
economia do país, que
atinge setores como o
automobilístico, de cons-
trução e o tabagista. As
principais medidas são:

 - a prorrogação, até
30 de junho, da redução
do IPI(Imposto sobre Pro-
dutos Industrializados)
para carros e caminhões
e a não demissão em
massa no setor pelos pró-
ximos três meses;

 - a redução de Cofins
para motos, de 3% para
zero, e acordo de não
demissão com as empre-
sas;

 - a redução de IPI no
material de construção,
como cimento (de 4%
para zero), tintas e verni-
zes (5% para zero), reves-
timento não-refratário (5%
para zero), massa de vi-
draceiro (10% para 2%)
e chuveiro elétrico (5%
para zero), entre outros;

 - o aumento da alí-
quota de IPI e de PIS/Co-

fins sobre cigarros, o que
deve gerar aumento de
preço de até 25%, segun-
do o ministro da Fazen-
da, Guido Mantega. Se-
gundo ele, as marcas
mais baratas chegarão há
20% e as mais caras de-
vem subir até 25%;

O anúncio foi feito
pelo ministro da Fazen-
da, Guido Mantega, em
São Paulo e as medidas,
que foram assinadas pelo
presidente em exercício
José Alencar entrarão em
vigor no dia 31 de mar-
ço.


