
Informativo Semanal do Sindicato dos Metalúrgicos da Região Sul Fluminense

Resende, 01/06/2009 - Edição nº 429

As negociações

com o Metalsul (sindi-

cato patronal) não

avançaram desde as

últimas propostas

apresentadas, que em

sua maioria não con-

templaram nem o

INPC integral (5,83%),

que é a reposição da

perda do poder de

compra dos traba-

Patronato propõe
reajuste de apenas 2,9%

Na empresa Xerox do Brasil, os traba-
lhadores aprovaram, em votação por es-
crutínio secreto, a proposta apresentada
de um reajuste salarial com base no INPC
pleno (5,83%).

PROPOSTA APROVADA

NA XEROX

A empresa propôs a reposição do INPC
(5,83%) em 1° de janeiro de 2010, com ga-
rantia da manutenção dos postos de traba-
lho na fábrica.

RIMET

Mas paciência tem limite, e caso

o sindicato patronal não apresen-

te proposta realizaremos assem-

bléias nas fábricas para discutir

com os trabalhadores os próximos

passos da campanha salarial.

NÃO ADIANTA ENROLAR!

lhadores ao longo

do ano.

Para as empresas

com até 190 funci-

onários, a proposta

foi de apenas 50%

do INPC, significan-

do um reajuste de

apenas 2,9%, que

fo i  recusada na

mesa de negocia-

ção. As empresas

como Saint Gobain,

SBM e outras com

mais de 190 funci-

onários apresenta-

ram a proposta de

80% do INPC, que

foram recusadas

por uma maioria es-

magadore de traba-

lhadores nas vota-

ções realizadas pelo

sindicato. A direção

do s ind ica to es tá

aguardando a reto-

mada das negocia-

ções pelo Metalsul

com propostas que

garantam reajustes

salariais que aten-

dam as necessida-

des dos trabalhado-

res e mantenham os

benefícios já con-

quistados.
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2° FESTIVAL DE  FUTEBOL DOS
METALÚRGICOS EM RESENDE

O sindicato 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. Haverá sorteio de prêmios, troféus, medalhas e etc.

Entre os prêmios estão: bicicleta, DVD, computador, micro-ondas, TV,
home theater e muitos outros. Lembrando que somente os trabalhado-
res metalúrgicos sócios do sindicato poderão concorrer aos prêmios e
participar do festival. As inscrições estão abertas de 26 de maio a 03 de
junho, na sede do sindicato em Resende. Mais informações pelo telefone
(24) 3360-9895.

CONFIRA AS REGRAS
PARA A INSCRIÇÃO:

*Cada equipe deverá ter o mínimo de 11
jogadores e o máximo de 16.
*Todos os inscritos deverão ser sindicali-
zados.
*Cada empresa deverá ter no máximo uma
equipe inscrita.
*Os times deverão estar devidamente uni-
formizados.

Se você não é sindicalizado e quer parti-
cipar é só entrar em contato com o sindi-

cato e se associar. Não fique de fora!


