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Informativo Semanal do Sindicato dos Metalúrgicos da Região Sul Fluminense

 Embora algumas empresas tenham melho-
rado sua proposta, ainda não foi desta vez
que os companheiros aprovaram o acordo
salarial 2010/2011. E a perspectiva é a de
que as empresas terceiras apresentem novos
valores que cheguem mais próximo as ex-
pectativas dos trabalhadores. Veja neste
boletim o resultado da votação por empresa,
realizada durante todo o dia de ontem, no
Consórcio Modular:

IVM

Racing
SIM 27 votos
NÃO 156 votos
Brancos/nulos 1 voto

MSXProjecto

SIM 29 votos
NÃO 38 votos
Brancos/nulos      -

SIM 6 votos
NÃO 33 votos
Brancos/nulos      -

SIM 16 votos
NÃO 101 votos
Brancos/nulos      -

SIM 116 votos
NÃO 473 votos
Brancos/nulos      -

SIM 61 votos
NÃO 71 votos
Brancos/nulos            -

BBS e RAC

Pérola
Pauta de reivindicações dos trabalhadores do Protótipo:
- Reajuste salarial: INPC + 3%;
- 1ª parcela do 13º (opcional);
- Antecipação de sábado e feriados de horas extras
(opcional);
- Plano de Cargos e Salários com prazo de implantação;
- PLR: 1 salário e meio, limitado a R$ 4.500, garantindo
um mínimo de R$ 3 mil, sendo a primeira parcela em
30/3/2010.

Metalúrgicos
reprovam
propostas
das terceiras

Lote com, em média 331 m2 com toda infraestrutura:
R$36.000,00, com condições especiais oferecidas ao associado.

ATENÇÃO
SINDICALIZADO

BENEFÍCIO PARA COMPRA DE TERRENO EM PORTO REAL

Maiores informações: na COMVEN ou pelo tel.: (24) 2442.1116



Diretor da Comunicação: Carlos Pinho
Jornalista responsável:

Beth Rezende (MTb 25965/RJ)

Jornal do Sindicato dos Trabalhadores Metalúrgicos do Sul Fluminense.
Rua Dr. Tavares, 130, Centro, Resende

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

Trabalhador unido, sindicato forte!
Preencha a ficha de sindicalização abaixo e faça parte do Sindicato dos Metalúrgicos do Sul Fluminense, a verdadeira trincheira

de luta do trabalhador. Após preencher, você deverá entregá-la na sala da Comissão de Fábrica ou mesmo na sede do sindicato. E
também pessoalmente a um dos representantes do sindicato no interior da fábrica.


