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Racing apresenta nova proposta
Vejam abaixo a proposta da empresa Racing, que será colocada em votação nesta sex-

ta-feira (22), a partir de 13h.

Resultados das
últimas votações:

Diretor da Comunicação:
Carlos Pinho

Jornalistas responsáveis:
 Thais Soares, Glaucy Agapito( MTB 26766/RJ) e Andresa Gil

Jornal do Sindicato dos Trabalhadores Metalúrgicos
de Volta Redonda e Região Sul Fluminense.
Rua Dr. Tavares, 130 - Centro - Resende

CEP.: 27511-200 - Telefax: (24) 3360-9895

PROPOSTPROPOSTPROPOSTPROPOSTPROPOSTA BA BA BA BA B
PLR DE R$ 2.000,00
1° parcela da PLR de R$ 1.000,00 em 30/05/09
Diferença em 30/01/10 conforme resultados (indi-
cador absenteísmo)
INPC (5,83%) aplicado em 01/05/09
(O valor da PLR será líquido, pois não serão des-
contados os valores do Imposto de Renda na fonte e
INSS)

IVM
PROPOSTA APROVADA.
PROPOSTA A - 7 VOTOS
PROPOSTA B - 83 VOTOS
NENHUMA DAS PROPOSTAS - 42 VOTOS

Amanhã (22), haverá
uma nova reunião entre
representes do sindicato e
da empresa para discutir
o acordo coletivo 2009.
Esperamos que a Quali-
tec faça como as outras
empresas, apresente nova
proposta que garanta

Qualitec

PROPOSTPROPOSTPROPOSTPROPOSTPROPOSTA A A A A AAAAA
PLR DE R$ 2.000,00
1° parcela da PLR de R$ 1.000,00 em 30/07/09
Diferença em 30/01/10 conforme resultados (in-
dicador absenteísmo)
INPC (5,83%) aplicado em 01/12/09
Adiantamento financeiro no valor de R$ 1.000,00 em
30/05/2009. (Serão descontados o Imposto de Renda
e INSS sobre o valor do adiantamento financeiro)

mais benefícios, reajuste
salarial e pagamento da
PLR.

Caso a empresa apre-
sente uma proposta que
contemple a expectativa
dos trabalhadores realiza-
remos a votação nesta
sexta-feira (22).

O sindcato dos Metalúrgicos estará promovendo, no próximo dia 6 de junho, em
Resende , o 2° Festival de Futebol entre os seus associados. O evento será no  Paraíso
Futebol Clube, que já está sob a administração do sindicato, e haverá sorteio de
prêmios, troféus, medalhas e etc.

Na próxima semana divulgaremos o prazo para inscrição dos times e a relação
dos prêmios que serão sorteados. Sindicalize-se, organize seu time e participe!

FUTEBOL DOS METALÚRGICOS EM RESENDE


